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Intentionsavtal Nationell träningsanläggning 
Svenska Fotbollförbundet SvFF och Upplands-
Bro Kommun 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till intentionsavtal med Svenska 

Fotbollförbundet. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra förstudie i enlighet 

med förslaget till intentionsavtal. 

 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till intentionsavtal med 

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) rörande utveckling av en ny Nationell 

träningsanläggning för Svenska Fotbollförbundet i Upplands-Bro kommun. 

Detta intentionsavtal, som biläggs denna tjänsteskrivelse ersätter tidigare 

Intentionsavtal mellan SvFF, kommunen och tredje part – Hemsö Fastighets 

AB. 

Bakgrunden till ett nytt intentionsavtal, som även ersätter tidigare 

intentionsavtal är att förutsättningarna för tidigare intentionsavtal förändrats. 

Detta med anledning av att SvFF avser att äga delar av anläggningen och 

därmed aktivt driva utvecklingen på ett tydligare sätt vilket innefattar att bära 

kostnader under arbetet med förstudien. Vidare önskar kommunen inta en 

tydligare roll rörande projektledning och projektutveckling för att säkerställa 

förstudiens framdrift. En eventuell framtida exploatör, dvs byggherre av 

anläggningen, kommer därmed att beaktas i ett senare skede av 

utvecklingsarbetet. 

Avtalet uttrycker en gemensam intention och viljeinriktning hos parterna om 

att genom förstudien undersöka möjligheterna för etablering av en Nationell 

träningsanläggning. 

Intentionsavtalet sammanfattar parternas gemensamma målsättning med 

förstudien, tydliggör utgångspunkter samt klargör roller och ansvar för fortsatt 

arbete. Detta enligt parternas behov och förutsättningar. 
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En ny nationell träningsanläggning ska bl.a. bestå av kontorslokaler, 

fotbollsplaner och övriga nödvändiga faciliteter såsom läktare, 

omklädningsrum och ytor för behandling och analys. Förstudien ska resultera i 

tydliggöranden rörande anläggningens påverkan på omgivningen, 

markanspråk, ekonomiska förutsättningar och villkor samt även lokalt och 

regionalt föreningslivs behov knutet till etableringen. Detta innan beslut om 

detaljplaneuppdrag och markanvisning kan fattas. Aktuellt utvecklingsområde 

för förstudie visas i nedan ortofoto. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022 

 Intentionsavtal med Svenska Fotbollförbundet och Upplands-Bro 

kommun och dess bilagor 

Ärendet 

Bakgrund 

Svenska Fotbollförbundet och Upplands-Bro kommun har under en tid fört 

dialog kring förutsättningarna för en möjlig etablering av en ny nationell 

träningsanläggning för Svenska Fotbollförbundet. Arbete med förstudie har 

inletts genom det beslut som fattades i Kommunstyrelsen den 6 juni 2022, 

mellan parterna SvFF, Upplands-Bro kommun och Hemsö Fastighets AB. 

Arbetet avses nu fortsätta med endast två av parterna SvFF samt Upplands-Bro 

kommun, då Hemsö Fastighets AB lämnar samarbetet. Det arbete som hittills 

är nedlagt tillvaratas och förs över i fortsatt samarbete med SvFF. 

I förstudien har ingått att föra dialog om Svenska Fotbollförbundets behov 

samt Upplands-Bro kommuns behov samt att närmare utreda mark- plan- och 

exploateringsmöjligheter, lokalt föreningslivs nuvarande och framtida behov, 

initierad dialog med markägare samt initialt skiss- och kalkylarbete. Detta 

ligger till grund i bilagt intentionsavtal som även tydliggör gränsdragningar, 

ansvar och roller mellan de båda parterna. Aktuellt intentionsavtal avser att 

stadigfästa möjligheterna för en etablering genom att närmare klargöra dess 

förutsättningar. 

Avtalet parterna anger att båda parter ser fördelar med en etablering av en 

Nationell träningsanläggning för Svenska Fotbollförbundet i Upplands-Bro 

kommun, samt anger formerna för hur den gemensamma förstudien ska 

genomföras. Vidare anges Svenska Fotbollförbundets behov samt aktuellt 

markområde som omfattas av förstudien. Anläggningen ska bland annat bestå 

av kontorslokaler, fotbollsplaner och övriga faciliteter såsom läktare, 

omklädningsrum och ytor för behandling och analys. Förstudien ska vid sitt 

slutförande utgöra erforderligt underlag för eventuellt beslut om 

detaljplaneuppdrag och markanvisningsavtal som reglerar villkoren för 

planläggning, marköverlåtelse samt principer för genomförande av byggnation.  
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Syfte med förstudien 

Aktuellt utredningsområde, markerat med gröna linjer i nedanstående ortofoto, 

ligger i tätorten Kungsängen och omfattar Kungsängens IP samt angränsande 

markområden både i anslutning till idrottsplatsen samt norr om E18.  

 

 

 

I anslutning till området norr om E18 pågår detaljplanearbete för bl. a 

bostadsutveckling. Med en ökad inflyttning i kommunen bedöms behovet av 

utökade möjligheter till föreningsliv och rekreation som stort och att en 

etablering bidrar positivt till samhällsutvecklingen och folkhälsan. 

Svenska Fotbollförbundet har genom en egen förstudie en god bild över sitt 

behov och förväntad nyttjandegrad av anläggningarna. En av utgångspunkterna 

är att se över former för hur dessa även kommer övriga användare tillgodo, 

såsom lokala föreningar. Vidare genererar etableringen ett ökat underlag för 

andra verksamheter och därmed ökade möjligheter för följdinvesteringar. 

Svenska Fotbollförbundet har till exempel uttryckt ett konkret behov avseende 

hotellnätter, konferensfaciliteter mm i närheten av och i anslutning till 

anläggningen. Rörande utvecklingen av Kungsängen IP har kommunen sedan 

tidigare fört dialog med bl a föreningslivet i kommunen rörande grundläggande 

behov samt utvecklingsmöjligheter. Under arbetet med förstudien kommer 
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detta arbete och dialog att fördjupas och bedöms vara en utgångspunkt för den 

utveckling som intentionsavtalet reglerar. 

Intentionsavtalet visar på en gemensam ambition att verka för en lösning där 

föreslagen etablering och Upplands-Bros framtida utveckling berikar varandra. 

En utgångspunkt för förstudien är att etableringen så långt möjligt anpassas till 

pågående planering, kommunens långsiktiga strategiska inriktning samt även 

befintliga natur- och rekreationsvärden samt infrastruktur. En viktig del i 

arbetet är att inom ramen för förstudien arbeta fram en utformning som 

samspelar med Kungsängen som tätort i sin helhet. Den framtida utvecklingen 

och SvFF’s möjliga etablering väntas bidra till ökade idrotts- och 

rekreationsmöjligheter, generera arbetstillfällen samt utökat underlag för lokala 

verksamheter. Sammantaget är bedömningen att etableringen möjliggör till ett 

levande, attraktivt och tryggt Kungsängen samt genererar värden till 

kommunen som helhet. 

Tidplan 

Tidplan för arbetet med förstudie är pågående enligt tidigare intentionsavtal 

dock förlängs tiden med en månad och beräknas avslutas 1 juni 2023. 

Barnperspektiv 

Barnperspektivet beaktas i arbetet med förstudien och bedömningen är att 

föreningsliv och idrott är en stor del av barn och ungas möjligheter till ett gott 

liv. Etableringen bedöms ha en positiv inverkan på folkhälsan och 

föreningslivet. 

Kommunledningskontoret   

 

Ida Texell  

Kommundirektör  

Bilagor 

1. Intentionsavtal med Svenska Fotbollförbundet och Upplands-Bro 
kommun och dess bilagor.  

Beslut sänds till 

  

 Kommunfullmäktige  
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Mellan Upplands-Bro kommun, org. nr 212000-0100, nedan kallad Kommunen, och Svenska 

Fotbollförbundet org. nr 815200-1916, nedan kallat SvFF, gemensamt kallade Parterna, har 
träffats följande intentionsavtal ingåtts. 

 

INTENTIONSAVTAL 

 
§ 1 SYFTE  
Syftet med detta intentionsavtal är att utrycka gemensam målsättning, utgångspunkter samt 

klargörande av principer, roller och gränsdragningar för fortsatt arbete kring etablering av ett 
nytt Nationellt Träningscenter för Svensk Fotboll inom Upplands-Bro kommun, tätort 

Kungsängen söder och Norr om E18, se Bilaga 1. 
  
§ 2 BAKGRUND 

Upplands-Bro kommun har en kraftig tillväxt genom inflyttning av nya invånare samt flera 

nya företagsetableringar och ett aktivt och väl etablerat föreningsliv. Kommunen arbetar 

aktivt med att utvecklas till en mötesplats med småstadskänsla med ökat utbud av bostäder, 

arbetsplatser, handel, service, rekreationsmöjligheter med stora naturvärden och en väl 

utvecklad besöksnäring. 

Social hållbarhet och folkhälsa är strategiskt viktiga frågor för Kommunen, där etableringen 

av ett nationellt träningscenter med fokus på utveckling av spelare, tränare och domare 

tillsammans med närhet och samverkan med lokalt och regionalt föreningsliv ses som en 

strategiskt viktig fråga för kommunens fortsatta utveckling. 

Kungsängen är en av två tätorter i kommunen och står inför stora satsningar med utveckling 

av bostäder, hotell och rekreationsmöjligheter. Upplands-Bro kommun har goda 

kommunikationsmöjligheter lokalt, regionalt och internationellt med närhet till Arlanda 

flygplats, E18 samt pendeltåg. 

SvFF har under en tid undersökt möjligheterna till etablering av ett nytt nationellt 
träningscenter för Svensk Fotboll. Anläggningen ska bland annat bestå av kontorslokaler, 

fotbollsplaner, inomhushallar och övriga nödvändiga faciliteter såsom läktare, 
omklädningsrum och ytor för behandling och analys, se Bilaga 2. 
 

§ 3 AVSIKTSFÖRKLARING  
Kommunen och SvFF ser gemensamt fördelar med att etablera ett nytt nationellt 

träningscenter för Svensk Fotboll inom Kommunen och tätort Kungsängen. Etableringen 

stärker Upplands-Bro som en kommun med ett starkt och brett föreningsliv vilket vidare 

utvecklar kommunens arbete med social hållbarhet och ökad samhällsnytta, som ett väl 

etablerat besöksmål samt bidrar med arbetsplatser, vilket är en förutsättning för att skapa en 

levande plats med småstadskänsla. 

Parterna är överens om att genom en förstudie gemensamt utreda förutsättningarna för 

etablering av ett nytt nationellt träningscenter på ett sätt som tillgodoser verksamhetens behov 

enligt Bilaga 2. Förutsättningar för lokala och regionala föreningars nyttjande av 

anläggningen ska klargöras i förstudien. Huvudsakligt utvecklingsområde framgår av Bilaga 

1. Förstudien ska även inkludera utredning av plan- och markförutsättningar, anläggningens 

möjliga utformning inom utvecklingsområdet, samnyttjande av ytor och funktioner som ej är 
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exklusiva SvFF, möjliga samarbetspartners samt investerare i anslutning till, samt inom den 

framtida anläggningen. 

Detta intentionsavtal utesluter inte möjligheten för Kommunen att inom utvecklingsområdet 

utveckla andra verksamheter eller överlåta mark för utveckling till annan part. Kommunen ska 

dock, i ett så tidigt skede som möjligt, informera SvFF om utveckling av andra verksamheter 

eller överlåtelse av mark som kan ha påverkan på etableringen av nytt nationellt 

träningscenter. 

Parterna är införstådda med Svensk Fotbolls ekonomiska förutsättningar och att en etablering 

av nytt nationellt träningscenter är beroende av att Parterna hittar en gemensam ekonomisk 

hållbar lösning för detta. Parterna är överens om att inte ingå intentionsavtal rörande 

innehållet i detta intentionsavtal med annan part under avtalets giltighetstid. 

§ 4 UTGÅNGSPUNKT FÖR FORTSATT ARBETE  
Parternas övergripande målsättning är att föreslagen etablering ska berika parterna på ett 

ömsesidigt sätt och är därmed överens om att säkerställa erforderlig bemanning och 

tillgänglighet för respektive parts bidrag i arbetet med förstudien. 

Utgångspunkt mellan parterna är att SvFF äger de delar av anläggningen som ses som 

exklusiva SvFF. Övriga delar hyr SvFF efter behov. Tydliggörande kring vilka delar som 

SvFF avser att äga, samt vilka delar kommunen eventuellt avser att äga klargörs under arbetet 

med förstudien. Båda parter avser att hyra delar av anläggningen. Omfattningen av parternas 

förhyrning i framtida anläggning tillsammans med eventuella andra nödvändiga hyresgäster 

utvecklas under förstudien. Parterna ska under förstudien utreda mer exakt vilken part som 

kommer att äga vilka delar av anläggningen och vilken part som kommer att hyra vilka delar 

av anläggningen och eventuell involvering av tredje part. 

Kommunen åtar sig ett helhetsansvar för projektledning och att därtill avsätta erforderliga 

resurser och kompetenser för att säkerställa framdrift i samtliga frågor knutet förstudien. Detta 

innefattar anläggningens utformning, mark- och exploateringsfrågor, löpande arbete med 

kalkyl och investeringsunderlag, juridik, kommunikation, koordinering och utveckling lokalt 

föreningsliv samt affärsutveckling avseende möjliga tagare i anläggningens olika delar. 

SvFF åtar sig att säkerställa arkitektkompetens i de delar av anläggningen som SvFF avser att 

äga, affärsutveckling avseende möjliga tagare i anläggningens olika delar samt att bidra med 

underlag och kompetens i verksamhetsspecifika frågor i den omfattning som behövs för att 

bedriva förstudien enligt parternas intention. 

Arbetet med förstudien och kommande etablering ska säkerställa att SvFF:s krav på 

exklusivitet i delar av anläggningen, samt att säkerhetsaspekter tillgodoses. Etableringen ska 

där det är möjligt, ha tydliga kopplingar och entréer till omgivande bebyggelse samt till 

Mälaren och de stora naturvärden som finns i anslutning till utvecklingsområdet. Vidare ska 

etableringen dra fördel av områdets infrastruktur, läge i regionen, samverkan med 

civilsamhälle och lokalt föreningsliv samt utbudet av service och näringsliv i kommunen.  

Etableringen ska så långt som möjligt utgå från kommunens befintliga och planerade 

infrastruktursatsningar samt den övergripande policy för gestaltningsfrågor som utvecklas 

parallellt med arbetet med förstudien. 
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Under förstudien ska parterna gemensamt undersöka de ekonomiska förutsättningarna för 

projektets genomförande. Om parterna är överens om fortsatt arbete under avtalstiden ska 

förstudien kompletteras med tillräckligt underlag för eventuellt beslut om detaljplaneuppdrag, 

genomförandeavtal, markanvisningsavtal och upplåtelser som reglerar villkoren för 

planläggning, marköverlåtelse, hyresupplåtelser samt principer för genomförande av 

byggnation. 

Kommunen ansvarar för att koordinera och genomföra nödvändiga avstämningar i arbetet 

med förstudien. 

 § 5 EKONOMI  

Parterna ska inledningsvis gemensamt definiera verksamhetens behov och påverkan på 
omgivningen.  Kommunen ansvarar för erforderlig kompetens samt utredningar rörande 

stadsbyggnads- och exploateringsfrågor inom och utanför utvecklingsområdet samt för 
arkitektkompetens. Detta för att säkerställa anläggningens möjliga utformning i ett tidigt 
skede. SvFF ansvarar för arkitektkompetens i de delar SvFF avser att äga. Vardera parten 

ansvarar i övrigt för sina egna kostnader.  
 

Formerna för eventuella marköverlåtelser, framtida exploatör (byggherre) samt möjliga 

hyresgäster för att genomföra föreslagen etablering ska klargöras under förstudien. 

Överlåtelse ska ske till marknadsmässiga villkor vilka närmare fastställs under förstudien. 

Hyresvillkor för eventuella upplåtelser mellan parterna ska på en övergripande nivå fastställas 

under förstudien. 

 § 6 TID- OCH PROCESSPLAN  

Som en del av förstudien ska en tid- och processplan tas fram som beskriver vilka beslut som 
behöver fattas av respektive part, när besluten ska fattas och hur de hänger samman, samt 
behov av samordning med intilliggande projekt. 

 
§ 7 GILTIGHET 

Detta intentionsavtal är till alla delar förfallet om inte avtalet är ersatt av andra avtal mellan 
parterna senast 2023-06-01 alternativt parterna överenskommer om förlängning. Parterna äger 
dock rätt att avsluta samarbetet enligt detta intentionsavtal i förtid för det fall part finner att 

det inte föreligger ekonomiska förutsättningarna för projektets genomförande. Om part önskar 
avsluta intentionsavtalet i förtid ska detta meddelas skriftligen.   

 
§8 OFFENTLIGGÖRANDE OCH SEKRETESS 
Parterna åtar sig att i förväg samråda kring samtliga pressreleaser, andra offentliggöranden 

eller public relationsåtgärder med anledning av detta intentionsavtal, arbetet med förstudien 
eller parternas framtida samarbete i övrigt. 

 
Parterna förbinder sig att från undertecknandet av detta intentionsavtal iaktta sekretess 
avseende det nya ationella träningscentrets teknik-, marknads- och affärsinformation, 

ritningar, prospekt och prisuppgifter. Part ska tillse att samtliga anställda, konsulter och andra 
rådgivare som tar del av sådan information iakttar denna sekretessbestämmelse. Denna 

sekretessbestämmelse gäller dock inte information i den utsträckning Part är skyldig att lämna 
ut den enligt tillämplig författning, myndighetsutövning, behörig domstols, skiljenämnds eller 
myndighets dom eller beslut, tillämpligt avtal med börs eller annan marknadsplats eller 

tillämpliga börs- eller marknadsplatsregler. 
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§9 ÖVERLÅTELSE 
Ingen av Parterna får helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta 

intentionsavtal utan andre parts föregående skriftliga samtycke. 
 
§10 TVIST  

Tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse och därmed 
sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av 

svensk rätt. 
 
 

* * * * * 
 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var 
sitt. 
 

Stockholm 2022-xx-xx         Stockholm 2022-xx-xx 
 

 

Svenska Fotbollförbundet  Upplands-Bro kommun 

_____________________________  ____________________________ 

_____________________________  ____________________________ 
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Bilaga 1 

Utredningsområde 

 

 

  



26 Intentionsavtal Nationell träningsanläggning Svenska Fotbollförbundet SvFF och Upplands-Bro Kommun - KS 22/0569-1 Intentionsavtal Nationell träningsanläggning Svenska Fotbollförbundet SvFF och Upplands-Bro Kommun : Bilaga 1 och 2 Utredningsområde_Behov SvFF

Bilaga 2 

Svenska Fotbolls Förbundet – behov för Nationellt träningscenter 

GRÄSYTOR 

2 fullstora gräsplaner (1 uppvärmd) 

1 fullstor konstgräsplan (uppvärmd) 

1 fullstor hall konstgräs 

1 hall futsal 

1 futsalplan ute? 

Beachsoccerplan? 

Målvaktsträningsyta 

 

RUNT PLANEN 

Ljus på planerna 

Läktare 

Pressläktare 

Säkerhet, skydd 

Insynsskydd, inhägnad 

Kameraplattformar 

GPS-tracking 

Fasta reklamytor runt planerna 

 

LOKALER/YTOR 

Omklädningsrum 

Gym 

Isbad 

Pool – rehab uppvärmd 

Materialförråd 

Dataanalys 

Fysiologlab 

Fysiolog testcenter 

Medicinskt center 

Hotellrum/övernattning av hög samt enklare standard 

Kontorslokaler 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Matilda Forsström 

   

Socialkontoret 

   

Matilda.Forsstrom@upplands-bro.se 

   KS 22/0640  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Hemställan om godkännande av ny 
förbundsordning för Samordningsförbundet 
Samsund och godkännande av Järfälla som ny 
medlem 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige godkänner Järfälla som ny medlem i 

Samordningsförbundet Samsund. 

Sammanfattning 

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 

myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera 

rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 

förmåga att förvärvsarbeta. 

Ett förslag till ny förbundsordning har skapats utifrån en utvidgning av 

förbundet när Järfälla kommun ansökt om medlemskap. 

Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar har 

godkänt den nya förbundsordningen. 

Från och med den 1 januari 2023 omfattar förbundet kommunerna Järfälla, 

Upplands-Bro och Sundbybergs stad under förutsättning att samtliga 

förbundsmedlemmar godkänner denna förbundsordning före 1 januari 2023. 

Socialnämnden beslutade på sammanträdet den 17 november 2022 2 i enlighet 

med Socialkontorets förslag till beslut att godkänna Järfälla som ny medlem i 

Samordningsförbundet i Samsund.  

Kommunledningskontoret delar Socialkontorets bedömning och föreslår 

Kommunstyrelsen att besluta enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 17 november 

2022 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2022 



27 Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund och godkännande av Järfälla som ny medlem - KS 22/0640-1 Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund och godkännande av Järfälla som ny medlem : Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund och godkännande av Järfälla som ny medlem

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
   KS 22/0640 

 
 

 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022 

 Förbundsordning för samordningsförbundet Samsund den 22 april 2022 

Ärendet 

Järfälla kommun har efter beslut i fullmäktige, den 4 april 2022 §53, ansökt om 

medlemskap i Samordningsförbundet Samsund. 

Samordningsförbundet Sundbybergs stad 

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 

myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Samordningsförbund är ett fristående organ för att samordna och finansiera 

rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 

förmåga att förvärvsarbeta. Förbunden liknar kommunalförbund till formen, 

men regleras av egen lagstiftning. Förbundet har en styrelse med ledamöter 

från de tre parterna – kommuner, regioner och staten. Det ska även finnas en 

förbundsordning. 

Samordningsförbundet Sundbybergs stad bildades den 21 augusti 2018. Enligt 

den nuvarande förbundsordningen är samordningsförbundets syfte att inom det 

geografiska området för Sundbybergs stad och Upplands-Bro kommun, svara 

för en finansiell samordning avseende insatser för individer som är i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Stockholm samt Sundbybergs stad. 

Järfälla kommuns ansökan om medlemskap 
Järfälla kommun har efter beslut i fullmäktige, den 4 april 2022 §53, ansökt om 

medlemskap i Samordningsförbundet Samsund. Förbundsstyrelsen för 
samordningsförbundet tillstyrkte Järfälla kommuns ansökan vid sammanträde 
den 22 april 2022. 

Det är lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som 

är den lagstiftning som reglerar vad som gäller för samordningsförbund 

gällande parter, finansiering, beslut om förbundsordning med mera. 

Enligt 8 § (2003:1210) ska det finnas en förbundsordning som ska fastställas av 

förbundets medlemmar. Förbundsordningen kan liknas vid förbundets stadgar. 

Vid en utökning av medlemmarna behöver förbundsordningen ändras och 

förbundsmedlemmarna behöver därmed fastställa den ändrade 

förbundsordningen. 

Ett förslag till ny förbundsordning har såldes tagits fram utifrån Järfälla 

kommuns ansökan om medlemskap (se bilaga 1). I den nya förbundsordningen 

föreslås att förbundet framöver ska omfatta kommunerna Sundbybergs stad, 

Upplands-Bro kommun, Järfälla kommun samt Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Region Stockholm. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
   KS 22/0640 

 
 

 

Samordningsförbundets finansiering 

Enligt 5 § första stycket lag (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser ska staten bidra med hälften av medlen till den 

finansiella samordningen, regionen med en fjärdedel samt den eller de 

kommuner som deltar en fjärdedel. Den andel som dessa kommuner 

sammanlagt sak bidra med fördelas mellan dem på ett sätt som de kommer 

överens om. 

I Samordningsförbundets förordning § 11 regleras parternas andelar i tillgångar 

och skulder sam fördelning av kostnader. Fördelningen mellan kommunerna är 

att Upplands-Bro bidrar med 18%, Sundbybergs stad bidrag med 32% och 

Järfälla bidrar med 50 % av kommunernas sammanlagda andel. 

Samordningsförbundets förslag till budget 2023: 

 1 562 500 kr från kommunerna Sundbyberg, Upplands-Bro och Järfälla 

(fördelning enligt förbundsordning Upplands-Bro 18%, Sundbyberg 

32%, och Järfälla 50% 

 1 562 500 kr från Region Stockholm 

 3 125 000 kr från staten (dvs Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan) 

Socialkontorets synpunkter 

Socialkontoret ser positivt på att Järfälla kommun blir medlem i 

Samordningsförbundet. Sundbyberg och Upplands-Bro tillhör samma 

geografiska område som Järfälla, nordvästra Stockholmsområdet, vilket bidrar 

till att Järfälla är en naturlig samverkanspart inom ramen för 

samordningsförbundet. 

Kommunledningskontorets perspektiv 
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ovanstående beskrivet 

förslag i enlighet med beslut från Socialnämnden. 

Barnperspektiv 

Samordningsförbundets insatser är ämnade att hjälpa individer att förbättra sin 

förmåga att förvärvsarbeta. Det är positivt för barn och unga som ser vuxna i 

sin närhet kunna försörja sig själva, och för att de är i beroendeställning 

gentemot dem. 

 



27 Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund och godkännande av Järfälla som ny medlem - KS 22/0640-1 Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund och godkännande av Järfälla som ny medlem : Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund och godkännande av Järfälla som ny medlem

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
   KS 22/0640 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

Kanslichef 

  

Bilagor 

1. Bilaga 1 Ansökan om medlemskap 

2. Bilaga 2 Utdrag ur protokoll 

3. Bilaga 3 Förbundsordning Samsund 

4. Bilaga 4 Hemställan inför beslut kommun 220620 Upplands-Bro 

5. Bilaga 5 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022 

6. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 17 november 2022 

 

 

Beslut sänds till 

 Socialnämnden  

 Förbundschef Samsund, Annica Falk 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdag

Kommunfullmäktige 2022-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53
Ansökan om medlemskap i samordningsförbund 
Dnr Kst 2022/140

Beslut
1. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att ansöka om medlemskap i 
samordningsförbundet Samsund.

Ärendet i korthet
Socialnämnden har beslutat att hemställa till kommunstyrelsen och kommunfull-mäktige om att 
besluta ge socialnämnden i uppdrag att ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Samsund. För 
att kunna ingå i ett samordningsförbund krävs ett inledande beslut från kommunfullmäktige. 
Samordningsförbundets uppgift är att verka för att enskilda ska få det stöd och den rehabilitering som 
är nödvändig för att kunna försörja sig själva. Kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att ett 
medlemskap i Samsund skulle leda till att kommunen i högre utsträckning skulle kunna erbjuda 
effektivare arbetsmarknadsinsatser med god kvalitet. Kommun- styrelseförvaltningens förslag är att 
socialnämnden ges i uppdrag att ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Samsund.

Handlingar
1. Beslut kommunstyrelsen 2022-03-21, § 50 Ansökan om medlemskap i 

samordningsförbund
2. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-11
3. Beslut kompetensnämnden 2022-03-08, § 17 Ansökan om medlemskap i 

samordningsförbund (inkl. bilagor)
4. Beslut socialnämnden 2022-03-10, § 26 Ansökan om medlemskap i 

samordningsförbund - hemställan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (inkl. 
bilagor)

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till 
Kompetensnämnden
Socialnämnden

30(41)
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  Sammanträdesprotokoll 
  2022-04-22 
 

 
 

 

Utdrag ur protokoll fört vid Samordningsförbundet Samsunds styrelsemöte den 22 april 

2022. 

Sammanträdesdatum: 2022-04-22 

Datum för anslagets uppsättande: 2022-05-05 

 

Justerat 

Jan Karlsson, Arbetsförmedlingen 
Morteza Pourdanandeh, Försäkringskassan 
 

 

 

§ 3 Ansökan om medlemskap från Järfälla 

 

Samordningsförbundet Samsund har tagit emot ansökan från Järfälla kommun som 
söker medlemskap.  

 

Styrelsen beslutar att 

ge förbundschefen i uppdrag att utarbeta en förbundsordning tillsammans med 
en arbetsgrupp. 

 

 

Vid protokollet 

Annica Falk 
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1 
 

 

 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund 
Samordningsförbundet Samsund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Stockholm och kommunerna Järfälla, Upplands-Bro 
och Sundbybergs stad. 
 

1 § Förbundets namn 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Samsund. 
 

2 § Förbundets säte 

Förbundets säte är Sundbybergs stad. 
 

3 § Förbundets medlemmar 

Samordningsförbundet har fyra (4) parter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Stockholm samt kommunerna Järfälla, Upplands-Bro och Sundbybergs 
stad. 

De fyra parterna består av sex (6) medlemmar: Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Järfälla, Upplands-Bro 
och Sundbybergs stad. 
 

4 § Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att inom de geografiska områdena för kommunerna 
Järfälla, Upplands-Bro och Sundbybergs stad, svara för en finansiell samordning 
avseende insatser för individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 
Stockholm samt kommunerna Järfälla, Upplands-Bro och Sundbybergs stad. 

Insatser inom finansiella samordningen ska syfta till att dessa individer uppnår eller 
förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Syftet med finansiell samordning 
inom samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av 
gemensamma resurser, dels genom insatser som kompletterar utbudet i ordinarie 
verksamheter och dels genom kompletterande samverkansstruktur som är hållbar 
över tid. Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de 
ordinarie samverkansstrukturerna. Detta kan ske exempelvis genom att förbundet 
finansierar individinsatser samt strukturella insatser för kunskapshöjning, 
omvärldsbevakning och utveckling av samarbeten och samverkansarenor. 
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5 § Styrelsen 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av sex (6) 
ledamöter och sex (6) ersättare. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare. 
Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. 

Ledamöter och ersättare valdes första gången för tiden från och med samordnings-
förbundets bildande till och med den 31 december 2018 och väljs därefter vart 
fjärde år efter att val av fullmäktige i region och kommuner i landet har ägt rum. 
Tillkommande kommun inträder i pågående mandatperiod. 

Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) vice ordförande, för den tid 
som styrelsen bestämmer. 

Valbar till Samordningsförbundets styrelse är  
  - ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige  
  - anställd vid Försäkringskassan  
  - anställd vid Arbetsförmedlingen 
 

6 § Uppgifter och beslutanderätt 

Förbundet har till uppgift att: 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 
6. de insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via  
    parternas gemensamma uppföljningssystem för samordningsförbund  
7. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 
 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för 
enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att 
tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda. 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid beslut om budget och verksamhetsplan 
samt val av ordförande krävs kvalificerad majoritet med fem sjättedelar (5/6). 
 

7 § Personal 

Förbundsstyrelsen utser en tjänsteman, förbundschef, som leder arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen, kan i samråd med 
styrelsen, anställa personal för olika arbetsuppgifter, till exempel för egen 
administration samt projektledning.  
 

8 § Initiativrätt 

En medlem i förbundet och förbundschefen har rätt att väcka ett ärende i 
förbundsstyrelsen. Revisorerna får väcka ärenden till styrelsen som rör 
granskningen av verksamheten i förbundet. 
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9 § Samråd 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna 
planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller 
organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de 
yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. Medlemssamråd ska ske årligen. 
 

10 § Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på 
förbundets officiella hemsida. 
 

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen (1/2), Region Stockholm med 
en fjärdedel (1/4) och kommunerna Järfälla, Upplands-Bro och Sundbybergs stad 
med en fjärdedel (1/4). Fördelningen av den kommunala delen ska vara sådan att 
den avspeglar relationen i befolkningstalen (hela befolkningen) per den 1 
november året innan budget fastställs. 
 

12 § Styrning och insyn 

Styrelsen ska årligen upprätta en årsredovisning. Detta utfall ska redovisas för 
medlemmarna tillsammans med revisionsberättelsen senast den 31 mars varje år. 

Förbundet får inte ingå i borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är 
sedvanliga krediter för verksamheten.  
 

13 § Budget 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och 
ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen 
upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa 
verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med 
förbundsmedlemmarna om budgeten.  
 

14 § Revisorer och revision 

Samordningsförbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens 
förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. 
Godkännande av årsredovisning samt fråga om ansvarsfrihet ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Förbundet ska ha tre (3) revisorer. 

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en 
gemensam revisor. Regionen utser en egen revisor och kommunerna Järfälla, 
Upplands-Bro och Sundbybergs stad utser en gemensam revisor. Revisor för 
kommunerna utses av säteskommunen Sundbybergs stad. 
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Revisorer utses enligt bestämmelserna i 25 § lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Revisorer väljs första gången för tiden från och med samordningsförbundets 
bildande till och med den 31 mars 2019 och därefter för fyra år räknat från och 
med den 1 april året efter att val av fullmäktige i regionen och kommuner i landet 
har ägt rum. Mandatperioden för den av Försäkringskassan utsedda revisorn 
hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat 
granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. 
 

15 § Utträde 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas 
ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det 
efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning 
endast ske om det beslutas enligt 16 §. 
 

16 § Likvidation och upplösning 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en 
eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av 
ett samråd mellan medlemmarna. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. 
Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna 
förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin 
förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över 
likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av 
egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna. 
 

17 § Tvister 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i 
Sverige. 
 

  



27 Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund och godkännande av Järfälla som ny medlem - KS 22/0640-1 Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund och godkännande av Järfälla som ny medlem : Bilaga 3 Förbundsordning Samsund

5 
 

18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer 

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, 
ersättare samt revisorer ska bekostas av samordningsförbundet. 

Ordförande och vice ordförande erhåller årsarvode, vilket ersätter det löpande 
mötesarvodet. Årsarvodet följer prisbasbeloppet och justeras årligen: 

Ordförande 0,45 x prisbasbeloppet 

Vice ordförande 0,30 x prisbasbeloppet 

Ersättning till övriga styrelseledamöter, ersättare samt kommunernas och 
regionens revisorer vid deltagande i styrelsemöten eller revisonsmöten ska följa 
Region Stockholms reglemente. Arvodet är beroende av tidsåtgången och 
närvarotid.  

Arvode och ersättning för ev andra kostnader kopplat till deltagande i kurser och 
konferenser för styrelseledamöter och ersättare ska beslutas av förbundsstyrelsen 
innan deltagande. Arvode samt ev ersättning för traktamente och resor regleras 
utifrån Region Stockholms reglemente och utifrån tidsåtgång och närvarotid. 

För den av Försäkringskassan utsedda revisorn utbetalas ersättning av 
samordningsförbundet i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 
26 § i lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 

19 § Arkivtillsyn 

Kommunstyrelsen i Sundbybergs stad ansvarar för tillsynen av att 
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 
 

20 § Förbundets bildande 

Förbundet anses bildat den 21 augusti 2018 under namnet Samordningsförbundet 
Sundbybergs stad. Från den 1 januari 2022 omfattar förbundet kommunerna 
Sundbybergs stad och Upplands-Bro kommun under namnet 
Samordningsförbundet Samsund. Från och med den 1 januari 2023 omfattar 
förbundet kommunerna Järfälla, Upplands-Bro och Sundbybergs stad under 
förutsättning att samtliga förbundsmedlemmar godkänner denna förbundsordning 
före 1 januari 2023. 
 

Revidering av förbundsordning har godkänts av:  
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Hemställan om godkännande av ny 
förbundsordning för Samordningsförbundet 
Samsund och godkännande av Järfälla som ny 
medlem 

Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Samsund gör härmed en hemställan till 
Upplands-Bro kommun om att anta den nya förbundsordningen och därmed godkänna 
Järfälla kommun som ny medlem i samordningsförbundet. 

Reglering  

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser reglerar vad som 
gäller för samordningsförbund avseende parter, finansiering, beslut om förbundsordning 
med mera. Enligt 8 § (2003:1210) ska det finnas en förbundsordning som ska fastställas 
av förbundets medlemmar. Vid en utökning av medlemmarna behöver 
förbundsordningen ändras och förbundsmedlemmarna behöver därmed fastställa 
densamma. 

Ansökan och beslut 

Järfälla kommun har efter beslut i fullmäktige, den 4 april 2022 §53, ansökt om 
medlemskap i Samordningsförbundet Samsund.  

Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet tillstyrkte Järfälla kommuns ansökan vid 
sammanträde den 22 april 2022. Järfälla tillhör samma geografiska region som 
Sundbyberg och Upplands-Bro, nordvästra Stockholmsområdet, vilket gör kommunen 
till en naturlig samverkanspart inom ramen för samordningsförbundet.  

Förslaget i den nya förbundsordningen är att förbundet framöver ska omfatta 
kommunerna Järfälla, Upplands-Bro samt Sundbybergs stad. Förbundet anses utvidgat 
vid den tidpunkt när samtliga medlemmar har godkänt denna förbundsordning. 

Övrigt 

Enligt 5 § första stycket (lag 2003:1210) ska den eller de kommuner som deltar bidra 
med en fjärdedel av förbundets finansiering. Enligt andra stycket gäller att om flera 
kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, ska dessa 
tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa kommuner sammanlagt ska bidra 
med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer överens om. 

 

 

Sundbyberg 2022-06-20 

På uppdrag av förbundsstyrelsen 

 

 

Annica Falk 

Förbundschef 

Samordningsförbundet Samsund 
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Bilagor 
1. Beslut kommunfullmäktige i Järfälla den 4 april 2022 §53, om att ansöka om 

medlemskap i Samordningsförbundet Samsund 

2. Beslut Samordningsförbundets styrelse, 22 april 2022, om att tillstyrka Järfälla 

kommuns ansökan om medlemskap i förbundet 

3. Förslag till ny förbundsordning 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Yael Liebech Edvardsson 
   
Socialkontoret 
   
Yael.edvardsson@upplands-bro.se 

2022-10-20 SN 22/0285  

Socialnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Hemställan om godkännande av ny 
förbundsordning för Samordningsförbundet 
Samsund och godkännande av Järfälla som ny 
medlem 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner förbundsordning och budget för 

Samordningsförbundet Samsund. 

2. Socialnämnden godkänner Järfälla som ny medlem i 
Samordningsförbundet Samsund. 

3. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna 
Järfälla som ny medlem i Samordningsförbundet Samsund 

Sammanfattning 
Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 
myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera 
rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 
förmåga att förvärvsarbeta. 

Ett förslag till ny förbundsordning har skapats utifrån en utvidgning av 
förbundet när Järfälla kommun ansökt om medlemskap. 

Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar har 
godkänt den nya förbundsordningen. 

Från och med den 1 januari 2023 omfattar förbundet kommunerna Järfälla, 
Upplands-Bro och Sundbybergs stad under förutsättning att samtliga 
förbundsmedlemmar godkänner denna förbundsordning före 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022 

• Förbundsordning för samordningsförbundet Samsund den 22 april 2022 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
   SN 22/0285 

 
 

Ärendet 
Järfälla kommun har efter beslut i fullmäktige, den 4 april 2022 §53, ansökt om 
medlemskap i Samordningsförbundet Samsund. 

Samordningsförbundet Sundbybergs stad 
Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 
myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Samordningsförbund är ett fristående organ för att samordna och finansiera 
rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 
förmåga att förvärvsarbeta. Förbunden liknar kommunalförbund till formen, 
men regleras av egen lagstiftning. Förbundet har en styrelse med ledamöter 
från de tre parterna – kommuner, regioner och staten. Det ska även finnas en 
förbundsordning. 

Samordningsförbundet Sundbybergs stad bildades den 21 augusti 2018. Enligt 
den nuvarande förbundsordningen är samordningsförbundets syfte att inom det 
geografiska området för Sundbybergs stad och Upplands-Bro kommun, svara 
för en finansiell samordning avseende insatser för individer som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Stockholm samt Sundbybergs stad. 

Järfälla kommuns ansökan om medlemskap 
Järfälla kommun har efter beslut i fullmäktige, den 4 april 2022 §53, ansökt om 
medlemskap i Samordningsförbundet Samsund. Förbundsstyrelsen för 
samordningsförbundet tillstyrkte Järfälla kommuns ansökan vid sammanträde 
den 22 april 2022. 
Det är lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som 
är den lagstiftning som reglerar vad som gäller för samordningsförbund 
gällande parter, finansiering, beslut om förbundsordning med mera. 

Enligt 8 § (2003:1210) ska det finnas en förbundsordning som ska fastställas av 
förbundets medlemmar. Förbundsordningen kan liknas vid förbundets stadgar. 
Vid en utökning av medlemmarna behöver förbundsordningen ändras och 
förbundsmedlemmarna behöver därmed fastställa den ändrade 
förbundsordningen. 

Ett förslag till ny förbundsordning har såldes tagits fram utifrån Järfälla 
kommuns ansökan om medlemskap (se bilaga 1). I den nya förbundsordningen 
föreslås att förbundet framöver ska omfatta kommunerna Sundbybergs stad, 
Upplands-Bro kommun, Järfälla kommun samt Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Region Stockholm. 

Samordningsförbundets finansiering 
Enligt 5 § första stycket lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser ska staten bidra med hälften av medlen till den 
finansiella samordningen, regionen med en fjärdedel samt den eller de 
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
   SN 22/0285 

 
 

kommuner som deltar en fjärdedel. Den andel som dessa kommuner 
sammanlagt sak bidra med fördelas mellan dem på ett sätt som de kommer 
överens om. 

I Samordningsförbundets förordning § 11 regleras parternas andelar i tillgångar 
och skulder sam fördelning av kostnader. Fördelningen mellan kommunerna är 
att Upplands-Bro bidrar med 18%, Sundbybergs stad bidrag med 32% och 
Järfälla bidrar med 50 % av kommunernas sammanlagda andel. 

Samordningsförbundets förslag till budget 2023: 

• 1 562 500 kr från kommunerna Sundbyberg, Upplands-Bro och Järfälla 
(fördelning enligt förbundsordning Upplands-Bro 18%, Sundbyberg 
32%, och Järfälla 50% 

• 1 562 500 kr från Region Stockholm 

• 3 125 000 kr från staten (dvs Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan) 

Socialkontorets synpunkter 
Socialkontoret ser positivt på att Järfälla kommun blir medlem i 
Samordningsförbundet. Sundbyberg och Upplands-Bro tillhör samma 
geografiska område som Järfälla, nordvästra Stockholmsområdet, vilket bidrar 
till att Järfälla är en naturlig samverkanspart inom ramen för 
samordningsförbundet. 

Barnperspektiv 
Barn och ungas livssituation är starkt beroende av de nära vuxnas tillvaro. 
Egen försörjning med ökad självständighet hos vårdnadshavare och andra 
vuxna runt barnet utgör goda förebilder för barn. 

 
Socialkontoret 
 

Helena Åman 

 

Agneta von Schoting 

Socialchef Avdelningschef social- och 
arbetsmarknadsavdelningen 

 

Bilagor 
1. Bilaga 1 Ansökan om medlemskap 
2. Bilaga 2 Utdrag ur protokoll 
3. Bilaga 3 Förbundsordning Samsund 
4. Bilaga 4 Hemställan inför beslut kommun 220620 Upplands-Bro 
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Beslut sänds till 
• Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 
• Enhetschef Arbete, försörjning och integrationsenhet (AFI) 
• Förbundschef Samsund, Annica Falk 
• Kommunfullmäktige (KF) 
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PROTOKOLLSUTDRAG 3 (14)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

 

§ 61 Hemställan om godkännande av ny 
förbundsordning för 
Samordningsförbundet Samsund och 
godkännande av Järfälla som ny 
medlem 

 Dnr SN 22/0285 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner förbundsordning och budget för 

Samordningsförbundet Samsund. 

2. Socialnämnden godkänner Järfälla som ny medlem i 

Samordningsförbundet Samsund. 

3. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna 

Järfälla som ny medlem i Samordningsförbundet Samsund 

Sammanfattning 

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 

myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera 

rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 

förmåga att förvärvsarbeta. 

Ett förslag till ny förbundsordning har skapats utifrån en utvidgning av 

förbundet när Järfälla kommun ansökt om medlemskap. 

Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar har 

godkänt den nya förbundsordningen. 

Från och med den 1 januari 2023 omfattar förbundet kommunerna Järfälla, 

Upplands-Bro och Sundbybergs stad under förutsättning att samtliga 

förbundsmedlemmar godkänner denna förbundsordning före 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022 

 Förbundsordning för samordningsförbundet Samsund den 22 april 2022 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner förbundsordning och budget för 

Samordningsförbundet Samsund. 



27 Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund och godkännande av Järfälla som ny medlem - KS 22/0640-1 Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund och godkännande av Järfälla som ny medlem : Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 1-17-2--20 - Hemställan om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund och godkännande av Järfälla som ny medlem

 

PROTOKOLLSUTDRAG 4 (14)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

 

2. Socialnämnden godkänner Järfälla som ny medlem i 

Samordningsförbundet Samsund. 

3. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna 

Järfälla som ny medlem i Samordningsförbundet Samsund 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 

och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 

 Enhetschef Arbete, försörjning och integrationsenhet (AFI) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stina Forsberg 

Socialkontoret 

   

johanna.thastrom@upplands-bro.se 

2022-11-02 KS 22/0648  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Ansökan om medlemskap i WHO:s nätverk 
Global Age-Friendly Cities and Communities 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Upplands-Bro kommun ansöker om medlemskap i WHO:s nätverk Global 
Age-Friendly Cities and Communities.  

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden fick i budget för år 2022 uppdraget Äldrevänlig 

kommun. Uppdragets innebörd är att öka och förbättra äldres möjlighet att leva 

ett hälsosamt och oberoende liv med en ökad delaktighet i samhällsfrågor i 

kommunen. Äldre- och omsorgsavdelningen inom socialkontoret, har anställt 

en projektledare som arbetar med uppdraget äldrevänlig kommun.  

I ett led för att bli äldrevänlig ska Upplands-Bro kommun ansöka om 

medlemskap i WHO:s nätverk Global Age-Friendly Cities and Communities, 

vilket kan översättas till nätverk för äldrevänliga städer och samhällen.  

Då ansökan om medlemskap i WHO:s nätverk Global Age-Friendly Cities and 

Communities är kommunövergripande och berör samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser ska beslut om att ansöka fattas av Kommunfullmäktige.  

Kommunledningskontoret står bakom förslaget att Upplands-Bro kommun 

ansöker om medlemskap i WHO:s nätverk.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2022 

Ärendet 

Äldre- och omsorgsnämnden fick i budget för år 2022 uppdraget Äldrevänlig 

kommun. I beskrivningen för nämnduppdraget står det att ”I Upplands-Bro 

kommun ska äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med 

ökad delaktighet i samhällsfrågor förbättras. En strategisk handlingsplan för 

arbetet framåt för en äldrevänlig kommun ska genomföras i bred dialog med 

seniorer och organisationer. Handlingsplanen ska vara kommunövergr ipande 

och beröra samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Handlingsplanen för 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-11-02 KS 22/0648 

 
 

äldrevänlig kommun ska enligt WHO gälla i tre år, och fastställas av 

kommunfullmäktige, KF.” 

WHO:s nätverk Global Age-Friendly Cities and Communities 

WHO lanserade år 2010, The Global Network for Age-friendly Cities and 

Communities (GNAFCC), vilket kan översättas till nätverk för äldrevänliga 

städer och samhällen. I dagsläget är 1439 städer och samhällen i 51 länder över 

hela världen, medlemmar i nätverket. 

WHO startade upp nätverket i syfte att hjälpa städer och samhällen att bli mer 

tillgängliga och inkluderande jämtemot en alltmer åldrande befolkning. 

Nätverkets syfte är även att kartlägga, utveckla och förbättra för att människor 

ska ges möjlighet, att leva ett självständigt och hälsosamt liv även som äldre. 

WHO anser att områdena bostäder, transporter, stadsplanering, men också 

trygghet, hälso- och sjukvård, omsorg och delaktighet är särskilt viktiga för 

städer och samhälle att arbeta med för att bli mer inkluderande för äldre.  

Ansökan om medlemskap 

Ansökan om medlemskap i nätverket sker via WHO. Medlemskapet innebär 

ingen kostnad för kommunen, varken för att skicka in ansökan eller för att vara 

medlem.  

Medlemskapet förutsätter dock att Upplands-Bro kommun: 

 involverar och engagerar äldre människor i utvecklingsarbetet, 

 genomför en baslinjemätning kring kommunens äldrevänlighet och 

slutligen, 

 tar fram och genomför en treårig handlingsplan som grundar sig på 

resultatet av baslinjemätningen. 

Medlemskapet erbjuder i sin tur att kommunen får: 

 tillgång till informationsdelning med alla i nätverket 

 stöd från ett globalt nätverk av utövare, forskare, experter med flera 

som har för avsikt att främja åldersvänliga miljöer. 

 möjligheten att publiceras på WHO:s webbplats - Åldersvänlig värld - 

där Upplands-Bro kommun kan presentera sina aktiviteter, prestationer 

och länka tillbaka till sin egen webbplats och resurser. 

 möjligheter till samarbete som internationella forskningsprojekt, 

gemensamma publikationer, nätverk och delning mellan varandra, 

etcetera 

Då ansökan om medlemskap i WHO:s nätverk Global Age-Friendly Cities and 

Communities är kommunövergripande och berör samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser ska beslut om att ansöka fattas utav Kommunfullmäktige. 
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
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Socialkontorets arbete med äldrevänlig kommun 

Äldre- och omsorgsavdelningen rekryterade en projektledare under våren 2022 

som driver projektet äldrevänlig kommun.  

Projektledaren har under det första halvåret arbetat med omvärldsbevakning 

och studerat hur andra kommuner har lagt upp sitt arbete med att bli 

äldrevänliga och bland annat gjort platsbesök i Gävle och Uppsala.  

Under hösten 2022 genomför projektledaren två olika baslinjemätningar. 

Baslinjemätningarna ligger till grund för Upplands-Bro kommunens ansökan 

om medlemskap.  

Den första baslinjemätningen avser kommunens verksamhet och bedrivs över 

kontorsgränserna. Socialkontoret samverkar här med kultur- och fritid -och 

samhällsbyggnadskontoret. Syftet med denna baslinjemätning är att i 

samverkan ta fram en lista på vilka aktiviteter som kontoren redan idag gör för 

den äldre befolkningen i kommunen. Denna aktivitetslista ska i ett senare skede 

fyllas på med fler aktiviteter och ligga till grund för ytterligare en till 

baslinjemätning. 

Den andra baslinjemätningen som genomförs är i form av dialogmöten med 

äldre i kommunen. Med äldre avses här invånare som är 60 år eller äldre. 

Projektledaren bjuder in till i åtta dialogmöten i Kungsängen och åtta 

dialogmöten i Bro under hösten 2022. Mötena är öppna för alla invånare över 

6o år, med en restriktion på maximalt 50 deltagare på grund utav Covid-19. 

Syftet med dialogerna är att i samråd med äldre, identifiera Upplands-Bro 

kommunens eventuella brister och styrkor inom dialogmötenas teman, vilka 

grundar sig på nätverkets åtta utvecklingsområden.  

De åtta teman är:  

• Boende och bostäder  

• Transporter och mobilitet  

• Tillgänglighet till byggnader och miljöer  

• Gemenskap och aktiviteter  

• Social inkludering, åldersdiskriminering  

• Medborgerligt deltagande och inflytande  

• Kommunikation och information  

• Omsorg, vård och service  

Tidsplan och nästa steg i arbetet med äldrevänlig kommun 

Genomförda baslinjemätningar ska sammanställas och publiceras för 

allmänheten innan den 31 december 2022. Upplands-Bro kommuns ansökan 

ska skickas in till WHO i slutet av januari 2023.  

Projektledaren för äldrevänlig kommun ska även under januari 2023 påbörja 

arbetet med att ta fram en handlingsplan för kommunen. Handlingsplanen ska 

sträcka sig över en treårsperiod och kommer komplettera Upplands-Bro 
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kommuns arbete med Agenda 2030. Handlingsplanen tas upp för beslut och 

fastställande i Kommunfullmäktige.  

Handlingsplanen för en äldrevänlig kommun ersätter kommunens tidigare 

äldreplan, Äldreplan 2014 - 2020.   

Kommunledningskontoret står bakom förslaget att Upplands-Bro kommun 

ansöker om medlemskap i WHO:s nätverk. 

Barnperspektiv 

Arbetet och kommande åtgärder som syftar till att Upplands-Bro kommun ska 

vara en äldrevänlig kommun påverkar även barn som kommuninvånare. Ett 

samhälle som välkomnar och tillgodoser flera målgruppers behov genom att 

vara tillgängligt och inkluderande kommer även barn och ungdomar till gagn.  

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Beslut sänds till 

 Äldre- och omsorgsnämnden  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anna Gabrielsson 

Kansliavdelningen 

Anna.Gabrielsson@upplands-bro.se 

2022-11-03 KS 22/0652  

Kommunstyrelsen 
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Allmänhetens frågestund för 2023 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Allmänhetens frågestund anordnas 2023. 

Sammanfattning 

Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige 

varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under 

kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar 

på konkreta frågor. Frågor besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse 

frågan handläggs eller av den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill 

utser. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2022 

 Regler för allmänhetens frågestund 

Barnperspektiv 

Alla medborgare oavsett ålder, har samma möjlighet att ställa frågor enligt 

reglerna för allmänhetens frågestund. 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Regler för allmänhetens frågestund 
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Upplands-Bro kommuns 
författningssamling

Ansvarigt politiskt organ  

Kommunfullmäktige 
Diarienummer 

KS 19/0607 
Senast beslutad  

2019-01-23 
Ansvarig processägare (tjänsteperson)  

Kommundirektör 

UBKFS 2019:11 

Regler för allmänhetens frågestund 

Beslutad av kommunfullmäktige 2019-01-23 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Kommunfullmäktige prövar årligen vid december månads sammanträde om frågestund 

för allmänheten ska anordnas under kommande år. 

Beslutar Kommunfullmäktige att frågestund ska anordnas ska den hållas under Kom-

munfullmäktige sammanträde kl. 18.30. Om frågor finns ajourneras sammanträdet för 
genomförande av frågestunden. 

Fråga får endast beröra ämne, som tillhör Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens, 

annan nämnds eller berednings handläggning. Frågor får dock inte beröra myndighets-

utövning mot enskild person eller förhållandet mellan anställd och kommunens som 

arbetsgivare. 

Fråga kan ställas muntligt eller skriftligt och Kommunfullmäktiges sekreterare är i så 

fall allmänheten behjälplig med frågans skriftliga utformning. 

Fråga kan lämnas in på något av följande sätt: 

a) Till kommunkansliet senast kl. 12.00 två arbetsdagar före dag för fråge-

stund. 

b) Till presidiet omedelbart före frågestund.

Fråga som inlämnats enligt 5 a) ska besvaras vid närmast följande frågestund. 

Fråga som inlämnats enligt 5 b) ska - om den inte omedelbart kan besvaras - besvaras 

vid nästföljande frågestund. 

Fråga ska besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse frågan handläggs eller av 

den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill utser. 

Fråga som besvaras vid frågestund får under tid före frågestund inte föranleda debatt, 

dock bör möjlighet till följdfråga lämnas. 

Skulle fler frågor framställas än vad som vid en frågestund hinner besvaras får Kom-

munfullmäktiges ordförande hänskjuta obesvarade frågor till nästkommande fråge-

stund. 

10 Frågor, liksom svar på framställda frågor, bör vara kortfattade. 

_____ 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Sara Eklind 
Kommunikations- och digitaliseringschef 
Kommunledningskontoret  
+46 8-581 691 41 
sara.eklind@upplands-bro.se 

2022-11-08 KS 22/0657  

Kommunstyrelsen 
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Förstärkt kommunikation och 
samhällsinformation  

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att förstärka kommunens kommunikation 

och samhällsinformation genom att regelbundenhet framställa och 
distribuera en tidning om kommunens verksamheter till 12 618 (SCB 
dec -21) hushåll i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 
En kommuntidning som distribueras regelbundet innebär att kommunen når ut 
med samhällsinformation till fler invånare kontinuerligt i syfte att ge mer 
kunskap och bättre insyn i kommunens arbete. Tidningen kommer även att 
finnas tillgänglig i PDF-format via kommunens webbplats.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2022. 

Ärendet 

Kommunens ansvar är att informera invånarna om aktuell och viktig 
samhällsinformation. I Upplands-Bro kommun är kommunikation en strategisk 
fråga där olika metoder används för att kommunicera med invånarna. 
Kommunikation ska utgå från invånarnas behov av att få information och även 
stimulera inflytande och medborgardialog. I Upplands-Bro ska 
kommunikationen förstärkas och utvecklas. Undersökningar visar att 
kommunens invånare inhämtar information via tidningar och distribuerat 
material, via e-tjänster och webbplats.  

Kommunikationen ska förstärkas med en tidning till alla hushåll i Upplands-
Bro kommun för att säkerställa likalydande information till alla hushåll. 
Kommuntidningen ska beskriva kommunens utveckling och uppdrag samt 
informera om kommunens verksamhet. Tidningen ska också beskriva 
utmaningar – och hur kommunen tar sig an dem.  
Den förstärkta samhällsinformationen finansieras och produceras av 
kommunledningskontoret kommunikations- och digitaliseringsavdelning. 
Ansvarig utgivare föreslås Ida Texell, kommundirektör, kontaktperson Sara 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-11-08 KS 22/0657 

 
 

Eklind, kommunikations- och digitaliseringschef och redaktionen består av 
kommunikationsenheten. Uppskattad kostnad för år 2023 är cirka 1 200 000 kr. 
Kostnaden fördelas på fotografering, form, tryckeri, distribution samt personal. 

Barnperspektiv 
Tidningen kommer att skriva om barn- och ungdomar verksamheter, jobb och 
utbildningsfrågor samt lovprogram med förslag på aktiviteter. 

  

Kommunledningskontoret 
 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Sara Eklind 

 Kommunikations- och 
digitaliseringschef 

 
 

Beslut sänds till 
• Kommunfullmäktige  
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anders Nilfjord 

   

Ekonomiavdelningen 

   

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se 

2022-10-31 KS 22/0058  

Kommunstyrelsen 
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Delägarskap i Stockholmsregionens Försäkring 
AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1 Kommunfullmäktige beslutar att teckna aktier i Stockholmsregionens 

Försäkring AB till ett värde av 100 kr per invånare 2022-09-30, 3 163 600 

kr.  

2 Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtal i enlighet med bilaga 1 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har i dagsläget en upphandlad försäkringsmäklare och 

tecknar försäkringar via ett flertal olika företag. I februari fattade 

Kommunstyrelsen beslut om att anmäla intresse om delägarskap i 

Stockholmsregionens försäkrings AB. Stockholmsregionens Försäkring AB 

bildades år 2008 och ägs av tjugoen kommuner. Om kommunen är delägare i 

bolaget är det även möjligt att medförsäkra de kommunala bolagen hos 

Stockholmsregionens Försäkring AB. För att kunna bli delägare krävs en insats 

på 100 kr/invånare. För Upplands-Bro kommun innebär det 3 163 600 kronor.           

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 oktober 2022.  

Ärendet 

Bakgrund 

Upplands-Bro kommun har i dagsläget en upphandlad försäkringsmäklare och 

tecknar försäkringar via ett flertal olika företag. I februari fattade 

Kommunstyrelsen beslut om att anmäla intresse om delägarskap i 

Stockholmsregionens försäkrings AB. Stockholmsregionens Försäkring AB 

bildades år 2008 och ägs av de tjugoen kommunerna Botkyrka, Danderyd, 

Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, 

Sigtuna, Sollentuna, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, 

Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Stockholmsregionens 

Försäkring AB har som syfte att erbjuda försäkringslösningar anpassade till 

sina ägarkommuners risker, verksamheter och förutsättningar. Bolaget 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-10-31 KS 22/0058 

 
 

tillhandahåller även skadeservice och har också som uppdrag att bistå 

kommuner och kommunala bolag i det skadeförebyggande arbetet. 

Process 

Befintliga ägare har lämnat sitt godkännande om att Upplands-Bro kan ansluta 

som delägare. Efter beslut i Kommunfullmäktige kan kommunen teckna 

försäkringar via Stockholmsregionens försäkrings AB. Försäkringar kommer 

tecknas löpande i takt med att de befintliga löper ut.   

Premie 

Kommunledningskontoret har jämfört premien för befintliga försäkringar i 

förhållande till den premie som skulle bli aktuell som delägare i 

Stockholmsregionens Försäkring AB. Försäkringarna har inte helt jämförbara 

villkor men bedömningen är att motsvarande försäkringsskydd uppnås till lägre 

sammanlagd kostnad om försäkringar tecknas via Stockholmsregionens 

Försäkring AB. 

Kommunledningskontorets synpunkter 

Kommunledningskontoret anser att det är ekonomiskt fördelaktigt att vara 

delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB. Om kommunen är delägare i 

bolaget är det även möjligt att medförsäkra de kommunala bolagen hos 

Stockholmsregionens Försäkring AB. För att kunna bli delägare krävs en insats 

på 100 kr/invånare. För Upplands-Bro kommun innebär det 3 163 600 kronor. 

Barnperspektiv 

Genom en ekonomiskt mer effektiv försäkringshantering skapas förutsättningar för 

att använda resurser till annat som kan komma barnen till del.   

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

  

  

Bilagor 

1. Aktieägaravtal 

Beslut sänds till 

 Stockholmsregionens Försäkring AB 

 Kommunens bolag 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Lauri 

Kanslichef 

Kansliavdelningen 

+46 8-581 695 02 

sara.lauri@upplands-bro.se 
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Kommunstyrelsen 
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Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och 
borgensförbindelser mm – firmatecknare 

Förslag till beslut 
1.  Kommunstyrelsen och dess utskotts utgående skrivelser, köpehandlingar, 

avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande 

handlingar ska undertecknas av: 

 Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) 

 Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hans Åberg (L) 

 Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson (S) 

 

två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande personer:  

 Kommundirektör Ida Texell 

 Ekonomichef vakant 

 Personalchef AnnCatrin Brattström 

 Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind 

 Samhällsbyggnadschef Thomas Lenell 

 Kanslichef Sara Lauri 

2.  Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader) 

undertecknas av:  

 Ekonomichef vakant eller 

 Kommundirektör Ida Texell 

Sammanfattning 

Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen bestämma hur 

utgående skrivelser, köpehandlingar, lån, borgensförbindelser, fullmakter, avtal 

och andra liknande handlingar ska undertecknas. Med anledning av att Hans Åberg 

valts till kommunstyrelsens vice ordförande den 19 oktober 2022 samt att 

ekonomichef Anders Nilfjord avslutar in anställning behöver gällande beslut 

ändras. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2022 

Barnperspektiv 

En fungerande ekonomihantering är en förutsättning för att den kommunala 

verksamheten ska fungera, vilket i sin tur påverkar barn i deras dagliga liv. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-11-02 KS 20/0674 

 
 

  

Kommunledningskontoret  

 

 

Ida Texell   

Kommundirektör   

  

Beslut sänds till 

 Ekonomiavdelningen  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Lauri 

Kanslichef 

Kommunledningskontoret  

+46 8-581 695 02 

sara.lauri@upplands-bro.se 

2022-11-01 KS 22/0631  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på 

revisionsrapporten om granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck till revision. Yttrandet innehåller beskrivningar av pågående och 

planerade åtgärder utifrån revisorernas rekommendation.  

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. EYs samlade bedömning är att kommunen 

delvis har ett ändamålsenligt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det 

finns ett övergripande fokus på trygghet- och säkerhetsfrågorna i kommunen 

och mål för kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar revisorerna att 

kommunstyrelsen:  

- Erbjuder kompetenshöjande utbildningar inom hedersvåld och förtryck 

till tjänstepersoner inom kommunen som möter våldsutsatta 

medborgare eller barn och unga i utsatta situationer  

Kommunens revisorer önskar svar från kommunstyrelsen senast den 31 januari 

2023.  

Kommunledningskontoret yttrande som framgår av denna tjänsteskrivelse 

besvarar pågående och planerade åtgärder utifrån revisorernas 

rekommendation.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2022 

 Revisionsrapport granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck samt tillhörande revisionsskrivelse den 18 oktober 2022 

Ärendet 

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. EYs samlade bedömning är att kommunen 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-11-01 KS 22/0631 

 
 

delvis har ett ändamålsenligt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det 

finns ett övergripande fokus på trygghet- och säkerhetsfrågorna i kommunen 

och mål för kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar revisorerna att 

kommunstyrelsen:  

- Erbjuder kompetenshöjande utbildningar inom hedersvåld och förtryck 

till tjänstepersoner inom kommunen som möter våldsutsatta 

medborgare eller barn och unga i utsatta situationer  

Kommunledningskontoret yttrande besvarar pågående och planerade åtgärder 

utifrån revisorernas rekommendation.  

Kommunledningskontorets yttrande 

Kommunledningskontoret delar analysen i granskningsrapporten om att 

kompetenshöjande utbildningar är angeläget. Ett delmål i handlingsplanen mot 

hedersrelaterat våld och förtryck är exempelvis ”Ökad kompetens om 

hedersrelaterat våld och förtryck hos personal som möter barn och unga”.  

Trygghets- och preventionsenheten har utbildare i webkurs Heder och har 

utbildat fritidsgårdspersonal. Utbildningen erbjuds på förfrågan i andra 

verksamheter. Kommunledningskontoret har en pågående dialog med 

utbildningskontoret gällande en generell kompetenshöjning för skolpersonal 

inom området våld och förtryck i hederns namn. Ett stort antal personal i skola, 

fritid och uppsökande arbete har utbildats i metoden Machofabriken, som är en 

våldförebyggande metod att för arbeta med unga i grupp. Kompetenshöjande 

insatser har skett i föreläsningsform av Origo för personal och även under ”en 

månad fri från våld” erbjuds kompetenshöjande föreläsningar eller workshops 

med inriktning mot hedersrelaterat våld och förtryck riktat till personal i 

kommunen, vissa vänder sig till socialkontoret men andra riktar sig mot all 

personal.  

Det är en god idé att ytterligare samordna utbildningsinsatser och att 

systematisera arbetet så att fler kan ta och tar del av denna typ av 

kompetenshöjning. 

 

Barnperspektiv 

Barn och unga kan påverkas starkt av hedersrelaterat våld och förtryck. Att 

kommunen har ett välfungerande arbete mot detta är angeläget för samtliga 

invånare i Upplands-Bro kommun.   
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-11-01 KS 22/0631 

 
 

 

Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell   

Kommundirektör Camilla Stark  

 Enhetschef trygghet och prevention  

 

Bilagor 

1. Revisionsrapport granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck samt tillhörande revisionsskrivelse den 18 oktober 2022 

Beslut sänds till 

 Revisorerna  
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Upplands-Bro kommun Revisionsskrivelse 2022-10-18

Revisorerna

Till: Kommunstyrelsen, Socialnämnden

För kännedom: Kommunfullmäktige

Granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens arbete mot

hedersrelaterat våld och förtryck. Vår sammanfattande bedömning är att kommunen delvis

har ett ändamålsenligt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns ett

övergripande fokus på trygghets- och säkerhetsfrågorna i kommunen och mål för

kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Trygghetsutskottet har även

antagit en handlings- och aktivitetsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi noterar dock

vissa brister, bland annat att det inte finns aktuella kartläggningar eller analyser av

förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck, varken på kontorsnivå eller

kommunövergripande nivå.

Vi bedömer vidare att det sker viss uppföljning och utvärdering av arbetet mot

hedersrelaterat våld och förtryck. Handlings- och aktivitetsplanen mot hedersrelaterat våld

och förtryck ska följas upp årligen vilket är positivt, vi kan dock inte bekräfta att så görs då

handlingsplanen är relativt ny och inte har följts upp tidigare. Uppföljning- och

utvärderingsarbetet kan förbättras ytterligare om socialkontorets hantering av data och

statistik utvecklas och ligger till grund för uppföljning och utveckling.

Handläggningen av hedersärenden bedöms som välfungerande, det finns rutiner och

arbetssätt som fungerar kvalitetsdrivande. Enligt rutiner ska PATRIARK tillämpas vid

handläggning av hedersärenden, vi kan inte bekräfta att så görs vid samtliga ärenden då

uppgifter från intervjupersoner varierar. Det finns i dagsläget inget arbetssätt för att upptäcka

hedersproblematiken, det finns dock ett påbörjat arbete med att ta fram standardiserade

frågor som ska ställas inom samtliga utredningar.

Kommunen har vidtagit vissa kunskapshöjande insatser kopplat till hedersrelaterat våld och

förtryck. Vi bedömer det som positivt att alla nyanställda socialsekreterare går en

grundutbildning inom området men bedömer att resterande tjänstepersoner som möter

våldsutsatta medborgare eller barn och unga i utsatta situationer bör erbjudas mer utbildning

inom området för att möjliggöra upptäckt av hedersproblematik.

Det finns delvis fungerande former för samverkan mellan socialtjänsten och skolan avseende

arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Samverkan är fungerande vid hanteringen av

individärenden, det är den strategiska samverkan mellan skolan och socialtjänsten som

saknas.

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi att socialnämnden:

► Utvecklar metoder som möjliggör kartläggning för en överblick av antalet utsatta för

hedersrelaterat våld och förtryck samt för att kunna följa utvecklingen över tid.

► Utvecklar metoder och arbetssätt för att följa upp insatser och åtgärder på

aggregerad nivå som även kan användas i kvalitetsarbetet.

► Säkerställer tillämpningen av standardiserade bedömningsverktyg och handläggning i

enlighet med fastställda rutiner och riktlinjer.

► Överväger en mer formaliserad samverkan med utbildningsverksamheten på

kontorsövergripande nivå där frågor som kompetensutveckling, kartläggning av

förekomsten av hedersförtryck, orosanmälningar, rutiner vid risk för bortförande av

barn etc. kan hanteras.
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Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi att kommunstyrelsen:

► Erbjuder kompetenshöjande utbildningar inom hedersvåld och förtryck till

tjänstepersoner inom kommunen som möter våldsutsatta medborgare eller barn och

unga i utsatta situationer

Vi önskar svar från kommunstyrelsen och socialnämnden senast 2023-01-31.

För Revisorerna i Upplands-Bro kommun

Roger Gerdin                                                 Thomas Ljunggren

Bilaga: Revisionsrapport – Granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
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Revisionsrapport 2022
Genomförd på uppdrag av revisorerna

Upplands-Bro kommun
Granskning av arbetet mot hedersrelaterat

våld och förtryck
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck. Vår sammanfattande bedömning är att kommunen delvis
har ett ändamålsenligt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns ett
övergripande fokus på trygghets- och säkerhetsfrågorna i kommunen och mål för
kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Trygghetsutskottet har även
antagit en handlings- och aktivitetsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi noterar dock
vissa brister, bland annat att det inte finns aktuella kartläggningar eller analyser av
förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck, varken på kontorsnivå eller
kommunövergripande nivå.

Vi bedömer vidare att det sker viss uppföljning och utvärdering av arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck. Handlings- och aktivitetsplanen mot hedersrelaterat våld
och förtryck ska följas upp årligen vilket är positivt, vi kan dock inte bekräfta att så görs då
handlingsplanen är relativt ny och inte har följts upp tidigare. Uppföljning- och
utvärderingsarbetet kan förbättras ytterligare om socialkontorets hantering av data och
statistik utvecklas och ligger till grund för uppföljning och utveckling.

Handläggningen av hedersärenden bedöms som välfungerande, det finns rutiner och
arbetssätt som fungerar kvalitetsdrivande. Enligt rutiner ska PATRIARK tillämpas vid
handläggning av hedersärenden, vi kan inte bekräfta att så görs vid samtliga ärenden då
uppgifter från intervjupersoner varierar. Det finns i dagsläget inget arbetssätt för att upptäcka
hedersproblematiken, det finns dock ett påbörjat arbete med att ta fram standardiserade
frågor som ska ställas inom samtliga utredningar.

Kommunen har vidtagit vissa kunskapshöjande insatser kopplat till hedersrelaterat våld och
förtryck. Vi bedömer det som positivt att alla nyanställda socialsekreterare går en
grundutbildning inom området men bedömer att resterande tjänstepersoner som möter
våldsutsatta medborgare eller barn och unga i utsatta situationer bör erbjudas mer utbildning
inom området för att möjliggöra upptäckt av hedersproblematik.

Det finns delvis fungerande former för samverkan mellan socialtjänsten och skolan avseende
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Samverkan är fungerande vid hanteringen av
individärenden, det är den strategiska samverkan mellan skolan och socialtjänsten som
saknas.

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi att socialnämnden:

► Utvecklar metoder som möjliggör kartläggning för en överblick av antalet utsatta för

hedersrelaterat våld och förtryck samt för att kunna följa utvecklingen över tid.

► Utvecklar metoder och arbetssätt för att följa upp insatser och åtgärder på

aggregerad nivå som även kan användas i kvalitetsarbetet.

► Säkerställer tillämpningen av standardiserade bedömningsverktyg och handläggning i

enlighet med fastställda rutiner och riktlinjer.

► Överväger en mer formaliserad samverkan med utbildningsverksamheten på

kontorsövergripande nivå där frågor som kompetensutveckling, kartläggning av

förekomsten av hedersförtryck, orosanmälningar, rutiner vid risk för bortförande av

barn etc. kan hanteras.
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Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi att kommunstyrelsen:

► Erbjuder kompetenshöjande utbildningar inom hedersvåld och förtryck till

tjänstepersoner inom kommunen som möter våldsutsatta medborgare eller barn och

unga i utsatta situationer
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1. Inledning

 Bakgrund
Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons
handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som utmanar eller trotsar den rådande
normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller
ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. I sin mest extrema form
resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld. Det
hedersrelaterade våldet och förtrycket har flera likheter med mäns våld mot kvinnor,
samtidigt skiljer det sig från andra våldsformer på grund av sin kollektiva karaktär. Det bidrar
till att gränserna mellan offer och förövare blir otydliga- de som medverkar till förtrycket kan
själva vara utsatta. Det finns inga exakta siffror på hur många i Sverige som lever i
hedersvåld och förtryck, men uppskattningar som gjorts pekar på att minst 200 000 unga i
Sverige lever i en hederskontext. Samtidigt konstateras att mörkertalet troligtvis är stort.

Socialtjänstens lagstadgade ansvar är att verka för att effektivt stödja flickor och pojkar, unga
kvinnor och män, som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Brister i socialtjänstens
kompetens, handläggning och vidtagna insatser för att bistå med stöd och skydd kan
medföra mycket allvarliga konsekvenser för den som är utsatt för hedersrelaterat våld och
förtryck.

Revisorerna har i sin riskanalys för 2022 identifierat arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck våld som ett angeläget område för fördjupning och beslutat att genomföra en
granskning.

 Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om socialnämnden har en ändamålsenlig styrning och
uppföljning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Följande revisionsfrågor
besvaras i granskningen:

► Finns mål för kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck?
► Finns aktuella kartläggningar och analyser av förekomsten av hedersrelaterat våld

och förtryck?
► Finns etablerade rutiner och arbetssätt för att upptäcka hedersrelaterat våld och

förtryck samt för att utreda behov och erbjuda ändamålsenligt stöd?

► Har kunskapshöjande insatser vidtagits inom området?

► Finns fungerande former för samverkan mellan socialtjänsten och skolan avseende

arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck?

► Sker uppföljning och utvärdering av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck?

 Ansvariga nämnder/styrelser
Granskningen omfattar socialnämnden och kommunstyrelsens trygghetsutskott.
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 Metod
Granskningen baseras på djupgående intervjuer med nyckelpersoner samt inhämtande,
analys och bedömning av styrdokument. Intervjuer genomfördes med personal inom
socialkontoret och utbildningskontoret. Granskningen avgränsas till målgruppen barn och
unga.

 Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och
förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. I denna granskning utgörs
de huvudsakliga revisionskriterierna av:

► Socialtjänstlagen (2001:453), 5 kap. 1 §, 7 § och 11 § SoL
Socialnämnden verkar för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden
samt bedriver uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att
barn och unga far illa. Nämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra berörda. Nämnden ska ansvara för
att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får stöd och den hjälp som de
behöver. Socialnämnden ska analysera om utbudet av insatser och andra sociala tjänster
som erbjuds våldsutsatta och barn som bevittnat våld svarar mot behoven i kommunen.

► Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS
2014:4)

Socialstyrelsen har tagit fram en föreskrift och allmänna råd kring hur kommuner bör arbeta
med utsatta för våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld.

Vid hedersrelaterat våld bör nämnden bl.a. utreda behov av stöd och hjälp akut och på lång
sikt, våldets karaktär, omfattning och konsekvenser, hur den utsatta hanterar sin situation,
behov av stöd samt hur nätverket runt personen ser ut. En bedömning av risk för ytterligare
våld ska göras utifrån en standardiserad bedömningsmodell. Vid utredning av barn bör
nämnden även utreda om t.ex. åtgärder behövs i fråga om vårdnad. Nämnden ska kunna
erbjuda insatser akut samt på kort och lång sikt utifrån riskbedömning och utredning, t.ex.

► Information, råd, stödsamtal, hjälp att ordna boende, stöd i föräldraskapet och hjälp i

kontakt med organisationer, myndigheter och hälso- och sjukvård. Insatser till barn

ska erbjudas utifrån barnets behov av skydd, råd, stöd, vård och behandling.

► Vid behov erbjuda stöd och hjälp i form av tillfälligt boende.

► Erbjuda föräldrar eller närstående råd och stöd samt erbjuda insatser till våldsutövare

som syftar till att de förändrar sitt beteende och upphör med att utöva våld.

2. Styrning av kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och 
förtryck  

 Det finns ingen specifik utredningsgrupp för våldsärenden
Socialnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen och
annan lag som reglerar socialtjänstverksamheten. Inom socialkontoret finns en Barn- och
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ungdomsenhet som handlägger alla våldsärenden för barn och unga under 18 år. Enheten
består av ca 35 medarbetare och är uppdelad i fyra grupper; utredning barn/familj, utredning
ungdom, placeringsgrupp och mottagning. Det finns ingen grupp som specifikt hanterar
hedersärenden. Majoriteten av hedersärenden handläggs i gruppen för utredning barn/familj
då det förekommer en familjeproblematik. På barn- och ungdomsenheten finns sedan 2020
en arbetsgrupp som ser över arbetssätt och rutiner för hanteringen av våldsärenden,
inklusive hedersrelaterat våld. Gruppen kallas vidare i rapporten för våldsgruppen.

Kommunstyrelsen inrättade 2019 ett trygghetsutskott som ansvarar för brottsförebyggande
frågor i kommunen. Utskottet ansvarar även för samordning av trygghetsfrågor med andra
relevanta aktörer som polis, räddningstjänst och socialtjänst. Utskottet fungerar som
kommunens brottsförebyggande råd.

Inom kommunledningskontoret finns avdelningen för trygghet och prevention som arbetar
kommunövergripande och förebyggande med trygghetsfrågor. En preventionssamordnare
ansvarar för områdena våld i nära relation, hedersrelaterat våld och våldsbevakande
extremism inom avdelningen.

 Det finns en Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
I Övergripande mål och budget 2022 fastställs kommunens vision och övergripande mål. Det
finns sex övergripande mål inom kommunen, bland annat Hållbar hälsa och liv - invånare i
Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen. Kommunen
ska arbeta förebyggande för att säkra rätten till frihet och personlig säkerhet. Det finns inga
mål eller uppdrag som direkt berör hedersrelaterat våld och förtryck.

Trygghetsutskottet beslutade under 2021 att Handlingsplan mot våld i nära relation samt
hedersrelaterat våld och förtryck skulle delas upp till en Handlingsplan mot våld i nära
relation och en Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för att beakta
skillnaderna i formen av våld och säkra ett effektivt och riktat förebyggande och motverkande
arbete. Trygghetsutskottet antog vidare Handlings- och aktivitetsplanen mot hedersrelaterat
våld och förtryck, i tabellen nedan tydliggörs planens övergripande mål och hur det målet ska
uppnås:

Övergripande mål Genomförande

Uppmärksamma,
förebygga och
minska
hedersrelaterat våld
och förtryck

Personal som i sitt arbete möter barn och unga ska ha tillräcklig kunskap och
kompetens.

Medborgare ska informeras om vart man kan vända sig för stöd och om hur
man anmäler om man är orolig för att någon utsätts.

Särskilda insatser riktas mot unga för där frågor kring hedersrelaterat våld
och förtryck berörs samt frågor kring normer, attityder och genus.

Verksamheter som berörs av hedersrelaterat våld och förtryck ska ta fram,
inventera, revidera och implementera rutiner och handlingsplanen inom den
egna verksamheten.

Alla unga ska frågas om våldsutsatthet kontinuerligt på elevhälsosamtal.
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I handlings- och aktivitetsplanen fastställs elva delmål och lika många aktiviteter, vem som
ansvarar för genomförandet av aktiviteten samt när aktiviteten ska följas upp, se fullständig
aktivitetsplan i Bilaga 1. För genomförandet av sju delmål ansvarar trygghets- och
preventionsenheten, för övriga mål ansvarar bland annat enhetschefer och rektorer. Det
framgår inte vilka enhetschefer som åsyftas.

I socialnämndens Verksamhetsplan 2022 beskrivs arbetet med hedersrelaterade frågor som
ett utvecklingsområde. I planen framgår att verksamheten ska erbjuda stödjande insatser till
våldsutövare, utbilda tjänstepersoner inom området och öka samverkan med andra aktörer
som skola och bostadsföretag under 2022. I verksamhetsplanen har nämnden brutit ner de
övergripande målen till nämndmål och utifrån nämndmålen har indikatorer och målvärden
tagits fram, nedan redovisas nämndmål och indikatorer med direkt koppling till
hedersrelaterat våld och förtryck:

Nämndmål Indikatorer Mål 2021 Utfall 2021 Mål 2022

Socialnämnden
ska verka för
självständighet,
integration och
likabehandling

Andel medarbetare som har
grundkunskaper om
hedersrelaterat våld och
förtryck samt våld i nära
relation

100% 50% 100%

I socialnämndens Verksamhetsberättelse 2021 framgår att medarbetare inom
myndighetsenheterna och enheten för arbete, försörjning och integration deltagit vid
utbildningstillfällen för att säkra grundkunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck samt
våld i nära relationer medan medarbetare inom övriga enheter inte genomfört utbildningen. I
Myndighet barn och ungas Verksamhetsberättelse år 2021 tydliggörs att 90 procent av
medarbetarna inom enheten Myndighet barn och unga har grundkunskaper inom
hedersrelaterat våld och förtryck.

 Trygghetsutskottet får information samt fattar beslut om hedersrelaterade frågor
För att granska hur socialnämnden och trygghetsutskottet styr och följer upp arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck har vi tagit del av protokoll under 2021 och början av 2022. I
tabellen nedan redovisas ärenden gällande hedersproblematik där nämnden/utskottet
antingen fattat beslut eller fått information.

Protokollgranskning socialnämnden 2021 - 2022

Typ av ärende Beskrivning
Inga ärenden med direkt koppling till hedersrelaterat våld och förtryck berördes vid socialnämndens 
sammanträden under 2021 och 2022. (Individärenden ej granskade.)

Protokollgranskning Trygghetsutskottet 2021 - 2022

2021-03-19

Utveckling av handlingsplan 
mot våld i nära relation samt 
hedersrelaterat våld och 
förtryck

Trygghetsutskottet ger Kommundirektören i uppdrag att ta fram 
förslag på aktivitetsplaner med aktiviteter för att förebygga och 
motverka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck 
samt ta fram förslag på en uppdelning av befintlig ”Handlingsplan 
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mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck” till 
en separat handlingsplan mot våld i nära relation, och en 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

2021-10-29

Rapporter Tjänsteperson informerar Trygghetsutskottet om pågående arbete 
med att ta fram en handlings- och aktivitetsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck samt inhämtar utskottets 
synpunkter.

2021-11-26

Handlings- och aktivitetsplan 
mot hedersrelaterat våld och 
förtryck

Trygghetsutskottet antar handlings- och aktivitetsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Protokollgranskningen syftar till att tydliggöra hur aktivt nämnden/utskottet styr och håller sig
informerad om arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt om nämnden/utskottet har
tillräcklig uppsikt över arbetet. Vi noterar att socialnämnden inte får information eller fattar
några beslut om hedersfrågan under 2021 och början av 2022. Trygghetsutskottet får under
2021 både information samt fattar beslut om hedersfrågor.

 Vår bedömning
Fråga Svar

Finns mål för
kommunens
arbete mot
hedersrelaterat
våld och
förtryck?

Ja. Vår bedömning är att det finns mål för kommunens arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck. Vi noterar ett övergripande fokus på
trygghets- och säkerhetsfrågorna i kommunen. Vi ser positivt på
handlingsplanen som Trygghetsutskottet antagit samt det övergripande
målet om att uppmärksamma, förebygga och minska hedersrelaterat
våld i kommunen. Det faktum att utskottet valt att särskilja våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld tyder på en förståelse för
hedersproblematiken. Vi noterar även att trygghetsutskottet både fattar
beslut samt får information om hedersfrågor vilket säkerställer styrning
inom området.

Socialnämnden fattar inga beslut eller får specifik information om
hedersproblematiken under 2021 och början av 2022 vilket påvisar
svag styrning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi ser
positivt på att nämnden har en indikator med direkt koppling till
hedersrelaterat våld och förtryck, vi noterar dock att utfallet för 2021
inte är ändamålsenligt då endast 50 procent av medarbetarna inom
förvaltningen genomfört grundutbildningen om våldsfrågor.
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3. Uppföljning och utvärdering av arbetet mot hedersrelaterat våld 
och förtryck 

 Det finns inga kartläggningar eller analyser över förekomsten av hedersrelaterat
våld eller förtryck

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen 7§ analysera om utbudet av insatser som erbjuds
våldsutsatta svarar mot behoven i kommunen. Det genomförs inga kartläggningar av
hedersrelaterat våld och förtryck på kommunal nivå eller inom socialkontoret, det sker heller
ingen kontinuerlig analys av externa kartläggningar gällande hedersvåld och förtryck.
Vid aktualisering av ett ärende kodar socialsekreteraren ärendet, det kan kodas som ett
hedersrelaterat ärende. Möjligheten att koda ett ärende som hedersrelaterat är nytt sedan
2022 då mottagningsgruppen bedrivit ett utvecklingsarbete inom aktualiseringsalternativen
för att möjliggöra mer specifik klassificering. Efter aktualisering ändras inte kodningen även
om annan problematik uppkommer under utredningen. Socialsekreterare kompletterar dock
journalen utifrån upptäckten. Det anges vara svårt att få ut statistik ur verksamhetssystemet
och det genomförs inte regelbundet utan endast vid efterfrågan av exempelvis media eller
Socialstyrelsen. Mottagningsgruppen följer dock aktivt upp vilken typ av ärenden som
inkommer till enheten. Statistik visar att det inom Barn- och ungdomsenhet inkommer fyra
ärenden under 2022, fram till sista juli, som kategoriseras som ”Hedersrelaterad
problematik”. Det finns i dagsläget inget tillförlitligt sätt att få ut information om hur många
hedersärenden som hanteras inom verksamheten.
Intervjupersoner upplever att det förekommer få ärenden med hedersproblematik.

 Det förekommer viss uppföljning och utvärdering av arbetet mot hedersrelaterat
våld och förtryck

Enligt socialtjänstlagen ska kvaliteten i nämndens verksamheter systematiskt och
fortlöpande utvecklas och säkras. Uppföljning av pågående insatser ger struktur, kontinuitet
och delaktighet i insatsen och skapar ett underlag för kunskaps- och metodutveckling.

På kommunövergripande nivå ska uppföljning av handlings- och aktivitetsplanen ske årligen
av preventionssamordnaren och återrapporteras till trygghetsutskottet. Vid genomförandet av
granskningen har uppföljningen för 2022 inte genomförts. Det finns ingen tidigare uppföljning
att ta del av då handlings- och aktivitetsplanen för hedersrelaterat våld och förtryck är relativt
ny. Intervjupersoner anger att det i dagsläget är svårt att bedöma hur väl kommunens
verksamheter har omhändertagit handlings- och aktivitetsplanen. Det finns en föraning om
att alla aktiviteter inte är uppfyllda.

På kommunövergripande nivå sker en årlig uppföljning av samarbetet med Origo1 för att
säkerställa att socialtjänstens socialsekreterare nyttjar kompetensen som Origo erbjuder vid
hedersärenden. Origo sammanställer statistik som kommunen får ta del av, av statistiken
framgår att yrkesverksamma inom kommunen kontaktade Origo vid 6 tillfällen vid 2020
respektive 2021.

1 Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Origo är ett samarbete mellan kommunerna
i Stockholms län, polisregionen Stockholm och Region Stockholm.
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På enhetsnivå sker ingen direkt aggregerad uppföljning av hedersrelaterade ärenden kopplat
till insatser och arbetssätt. Det genomförs dock brukarenkäter som syftar till att undersöka
den utsattes nöjdhet med kontakten och stödet från socialtjänsten. Enkäten genomförs via
telefon och ska i regel inte genomföras av handläggaren av ärendet. Intervjuperson anger att
svarsfrekvensen är relativt hög och att enkäten ger enheten ett underlag för
verksamhetsutveckling. Underlaget sammanställs i samband med halvårs- och årsbokslut. Vi
har tagit del av Barn- och ungdomsenhetens sammanställning över brukarenkäterna för
2019–2021. I sammanställningen framgår hur många barn respektive föräldrar som svarat på
enkäten, det framgår dock inte hur hög svarsfrekvens är. Under 2021 svarade 35 barn och
74 föräldrar, det anges att 74,3 procent av barnen har en positiv upplevelse av att träffa
socialsekreterarna och 85,7 procent vet varför socialsekreteraren träffade barnet/familjen.
Den data som samlas in går inte att härleda till ett särskilt typ av ärende, det går exempelvis
inte att se hur nöjda brukare som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck är.

Inom enhetens våldsgrupp sker en löpande diskussion av enhetens arbete inom våldsfrågor,
vilket inkluderar hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att identifiera
förbättringsmöjligheter inom rutiner och arbetssätt i samband med nya insikter inom
hedersområdet.

På individnivå arbetar socialtjänsten med uppföljning utifrån egna rutiner och riktlinjer som
utgår från skrivelser i lagen. Lagstiftade krav vid barnärenden är exempelvis att ett placerat
barn ska få besök av ansvarig socialsekreterare på placeringen regelbundet i den omfattning
som är lämplig. Intervjupersoner anger att uppföljning sker utifrån behov vilket oftast innebär
en mer kontinuerlig kontakt mellan klient och socialsekreterare än vad lagstiftningen
fastställer. Uppföljningen dokumenteras i socialtjänstens journalsystem.

 Vår bedömning
Fråga Svar

Finns aktuella
kartläggningar och
analyser av
förekomsten av
hedersrelaterat
våld och förtryck?

Nej. Vår bedömning är att det inte finns aktuella kartläggningar
eller analyser av förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck,
varken på kontorsnivå eller kommunövergripande nivå. Vi ser
positivt på att mottagningsenheten utvecklat fler
kodningsmöjligheter i verksamhetssystemet samt regelbundet
följer upp aktualiseringsorsakerna. Resterande grupper arbetar inte
med analys av data kopplat till förekomsten av hedersrelaterat
våld. Verksamhetssystemet försvårar hanteringen av statistik då
kodningen av ett ärende inte kan justeras i efterhand vilket ökar
risken för missvisande data och ett mörkertal.

Sker uppföljning
och utvärdering av
arbetet mot
hedersrelaterat
våld och förtryck?

Delvis. Vår bedömning är att det sker viss uppföljning och
utvärdering av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi ser
positivt på intentionen att årligen följa upp handlings- och
aktivitetsplanen, vi kan dock inte bekräfta att så görs. Vi ser även
positivt på de brukarenkäterna som används för att utvärdera
enhetens arbete. Det finns en löpande diskussionen inom
våldsgruppen, vi bedömer vidare att underlaget vid diskussionen



33 Svar på revisionsrapport - Granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck - KS 22/0631-2 Svar på revisionsrapport - Granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck : Granskningsrapport - Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.pdf

11

kan utvecklas och utgå i större omfattning från statistik från den
egna verksamheten.

4. Handläggning av hedersrelaterat våld och förtryckärenden 

 Det finns rutiner och arbetssätt för handläggningen av hedersärenden
Ett ärende inom socialtjänsten initieras genom en orosanmälan eller annan kontakt med
mottagningsgruppen som gör en första bedömning av ärendet. Ärendets karaktär avgör om
ärendet fördelas till utredare i barn/familjegruppen eller ungdomsgruppen. Ett hedersrelaterat
ärende utreds ofta inom myndighetsgruppen för barn/familj då det förekommer en
familjeproblematik. Socialsekreteraren som ska utreda ärendet tar över från
mottagningsenheten och följer sedan ärendet från utredningens start till avslut. Vid beslut om
långsiktig placering övergår ärendet till placeringsgruppen och en ny socialsekreterare
tillsätts. I vissa fall vid hedersärenden kan samma handläggare som utförde utredningen
fortsatt stå för kontakten vid en långsiktig placering för att säkra klientens känsla av trygghet
och kontinuitet.

Intervjupersoner anger att utredningarna är gedigna och att det finns medvetenhet kring
hedersproblematiken, dock finns misstanke om att hedersproblematiken inte alltid identifieras
vid utredning då endast ett fåtal hedersärenden förekommer inom verksamheten. För att
säkerställa att hedersproblematiken upptäcks och identifieras arbetar våldsgruppen med att
ta fram standardfrågor som ska ställas inom alla utredningar för att ytterligare fånga upp
hedersproblematiken. Frågorna är vid genomförandet av granskningen inte framtagna och
tillämpas inte i nuläget.

Utredning genomförs av två socialsekreterare för att säkerställa hög kvalitet inom
handläggningen. Intervjupersoner anger vidare att socialsekreterare inom enheten har ett
nära samarbete och stöttar varandra regelbundet i handläggning av ärenden. Samordnarna
inom myndighetsgrupperna har även en stöttande och rådgivande roll vid utredningar. Det
anges därav förekomma en kollektiv kvalitetssäkring av handläggningen. Vid hedersärenden
anger intervjupersoner att det är särskilt viktigt att avidentifiera ärenden vid diskussion om
handläggningen då dessa bedöms som extra känsliga.

Vid handläggning av hedersärenden finns steg som särskiljer sig från andra utredningar. Vid
förekomsten av eller misstanke om hedersproblematik ska socialsekreterare kontakta Origo.
Intervjupersoner anger att det är ett etablerat arbetssätt att kontakta Origo vid
hedersproblematik, det står även i rutiner, och att tjänstepersonerna på Origo förser
handläggarna med goda råd och stöd vid handläggning av hedersärenden. Utöver kontakt
med Origo ska socialsekreterare genomföra en PATRIARK som består av vägledning för
bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld. Om socialsekreteraren inte har
utbildning i PATRIARK ska annan medarbetare med utbildning stötta ansvarig handläggare
vid genomförandet av riskanalysen. Inom ramen för granskningen kan vi inte fastställa att
PATRIARK tillämpas vid samtliga hedersutredningar. Vid intervjuer framkommer olika
uppgifter om huruvida PATRIARK tillämpas eller ej vid utredning. Vissa intervjupersoner
anger att det inte varit ett krav tidigare men att det sker ett utvecklingsarbete och att det
framöver ska tillämpas vid utredning, andra intervjupersoner anger att PATRIARK ska
tillämpas och att så har gjorts samt görs vid utredning.
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Det anges vid intervjuer att tillvägagångssättet vid utredning av hedersärenden skiljer sig från
andra utredningar gällande kontakten och inkluderandet av klientens familj och nätverk. I
vanliga fall strävar socialtjänsten mot att hitta lösningar inom familjen och klientens nätverk
men vid hedersärenden är klientens nätverk troligtvis också en del av förtrycket. Därav
anpassas arbetssättet vid misstanke om eller vid förekomst av heder. Exempelvis kan
socialsekreterare välja att prata med barnet innan man involverar vårdnadshavaren i
samtalet.

Vid hedersärenden utgår handläggaren enligt uppgift från klientens förutsättningar och egna
önskemål vid beslut om insatser. En generell insikt inom socialtjänsten är att fysiskt avstånd
är viktigt vid placeringar för att förflytta klienten från nätverket där förtrycket finns. Insatser
som kan beslutas om är bland annat jourhem, familjehem eller skyddat boende. Det har
förekommit fall där klienten blivit placerad på andra grunder än hedersproblematik men att
det senare framkommer att heder var ursprungsanledningen till våldet eller förtrycket som
klienten utsattes för. Det anges vara vanligt att familjen nekar till öppenvårdsinsatser som
samtalsterapi och familjebehandling vid förekomst av hedersproblematik. Det finns enligt
uppgift inget skyddat boende med fokus på hedersproblematik som socialtjänsten erbjuder
sina klienter.

Intervjupersoner anger att det inte sker någon uppföljning eller analys av insatsernas
ändamålsenlighet på aggregerad nivå, det sker en kontinuerlig uppföljning av individärenden
och de insatser som beviljats.

 Det erbjuds vissa kompetenshöjande insatser inom kommunen
På kommunövergripande nivå erbjuds vissa kompetenshöjande insatser för
yrkesverksamma, exempelvis i samband med kampanjen ”en vecka fri från våld” där
Upplands-Bro under 2021 gick ihop med sex andra kommuner i Stockholm och lyfte frågan
om våld i nära relation under november månad. Syftet var att synliggöra och öka kunskapen
om relationsvåld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Kampanjen genomförs årligen.
Personal på kommunens fritidsgårdar har även utbildats i hedersproblematik.
Utbildningsmaterialet utgår från webbkursen Om hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet ska ha en
socionomexamen, utöver det går alla nyanställda en grundutbildning inom våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som anordnas av Origo.

Det finns några socialsekreterare med utbildning i bedömningsinstrumentet PATRIARK som
ger vägledning för bedömning och hantering av risk vid hedersrelaterat våld. Det är ett
medvetet val att inte utbilda samtliga socialsekreterare inom PATRIARK då enheten hanterar
ett begränsat antal hedersärenden. Det ska finnas tillräckligt många socialsekreterare med
kunskap inom PATRIARK så att resterande socialsekreterare kan söka stöd och hjälp av
dessa vid behov. Vid genomförandet av granskningen fanns det tre medarbetare inom
enheten för barn och unga med utbildning inom bedömningsinstrumentet, en inom varje
grupp.

 Vår bedömning
Fråga Svar
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Finns etablerade
rutiner och arbetssätt
för att upptäcka
hedersrelaterat våld
och förtryck samt för
att utreda behov och
erbjuda
ändamålsenligt stöd?

Delvis. Vår bedömning är att det delvis finns etablerade rutiner
och arbetssätt för att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck
samt för att utreda behov och erbjuda ändamålsenligt stöd.
Handläggningen av hedersärenden bedöms som
välfungerande, det finns rutiner och arbetssätt som fungerar
kvalitetsdrivande. Vi kan inom ramen för granskningen inte
fastställa huruvida PATRIARK tillämpas inom samtliga
hedersärenden, vi bedömer det dock som viktigt att
standardiserade bedömningsverktyg tillämpas. Det finns i
dagsläget inget utarbetat arbetssätt för att upptäcka
hedersproblematiken, vi ser dock positivt på det påbörjade
arbetet med att ta fram standardiserade frågor som ska ställas
inom samtliga utredningar.

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen analysera om
utbudet av insatser och andra sociala tjänster som erbjuds
våldsutsatta och barn som bevittnat våld svarar mot behoven i
kommunen. En sådan analys har inte genomförts och det finns
därav ingen bedömning av insatsernas ändamålsenlighet.

Har kunskapshöjande
insatser vidtagits inom
området?

Delvis. Vår bedömning är att kommunen vidtagit vissa
kunskapshöjande insatser kopplat till hedersrelaterat våld och
förtryck. Vi bedömer det som positivt att alla nyanställda
socialsekreterare går en grundutbildning inom området. Den
kommunövergripande utbildningen bör utvidgas,
hedersproblematiken kan fångas upp i flera verksamheter
utöver socialtjänsten och därav bör kunskapsnivån säkerställas.

5. Det saknas en kontorsspecifik samverkan mellan socialtjänsten 
och skolan 

Samverkan på kommunövergripande nivå
Inom det preventiva trygghetsarbetet finns två samverkansgrupper i kommunen, en för barn
och unga och en för vuxna. Det är ett nytt initiativ och anges inte vara fullt etablerat. I
samverkansgruppen finns inte representanter från alla kontor, dock finns representanter från
utbildningskontoret och socialkontoret. Gruppen ska dels arbeta med
hedersvåldshandlingsplanen, dels andra preventiva trygghetsfrågor. Gruppen ska träffas två
gånger per termin.

Kommunen arbetar även med EST, effektiv samordning för ökad trygghet, som är ett
systematiskt arbetssätt för samverkan mellan bland annat kommun, polis och
fastighetsbolag. I Upplands-Bro kommun deltar samtliga kontorschefer i styrgruppen.
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Samverkan på kontorsspecifik nivå
Det finns ingen specifik samverkan för hedersrelaterade frågor mellan
utbildningsverksamheten och socialtjänsten. Det förekommer samverkan i enskilda ärenden
men inte på ett övergripande plan.

Skolan har en unik position i det förebyggande och främjande arbetet genom att
verksamheten når alla barn, och alla föräldrar. Enligt läroplanen ska varje elev få kunskaper
inom området sexualitet, samtycke och relationer samt om hedersrelaterat våld och förtryck.
Skolans personal har enligt socialtjänstlagen också en skyldighet att genast anmäla till
socialtjänsten om de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
Kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck är en förutsättning för att skolpersonal både
ska kunna upptäcka utsatthet hos eleverna och undervisa om problemet. För att skolan ska
kunna ge stöd och skydd genom orosanmälan behövs välförankrade rutiner och samverkan
med socialtjänsten byggas upp.

Socialnämndens nämndmål ”det tidiga och förebyggande arbetet med barn och unga ska
utvecklas genom ökad samverkan” har direkt koppling till samverkan med
utbildningsverksamheten då en fungerande skolgång utgör en trygghetsfaktor. Samverkan
möjliggör identifiering av riskbeteende i ett tidigt skede. I socialnämndens Verksamhetsplan
2022 anges att samverkan mellan socialtjänst, familjecentral, förskola och skola ska
utvecklas. Indikatorer kopplade till nämndmålet redovisas nedan:

Nämndmål Indikatorer Mål 2021 Utfall
2021

Mål
2022

Det tidiga och
förebyggande
arbetet med
barn och
unga ska
utvecklas
genom ökad
samverkan

Andel placerade barn vars skolgång följs upp. 100% 100% 100%

Andel barn i skyddade boenden som
bibehåller kontinuitet i skolgång

85% 100% 100%

Andel vårdnadshavare som upplever att
socialsekreterare har lyssnat på förslag till
lösningar (NY22)

- - 100%

Andel barn/unga som tycker att det har varit
bra att ha kontakt med socialtjänsten (NY22)

- - 100%

Andel barn som minskat sin skolfrånvaro efter
insatser från sociala skolteamet (NY22)

- - 100%

Skolteamet är en nyinrättad insats inom socialkontoret som arbetar aktivt mot elever med
hög skolfrånvaro tillsammans med elevhälsan och rektorerna vid kommunens grundskolor.
Skolteamet utreder varför eleven har hög skolfrånvaro och beslutar sedan om insatser för att
öka närvaron. Socialkontoret har även ungdomsbehandlare som regelbundet besöker
kommunens skolor och fritidsgårdar för att knyta kontakt med eleverna.

Intervjupersoner från socialkontoret anger att samverkan med skolan är centrerad kring
orosanmälningar. Socialkontoret är beroende av att det finns tillräcklig kunskap inom skolan
för att identifiera elever som kan fara illa. Det uppges att antalet hedersärenden är lågt vilket
kan tyda på låg kunskap om hedersproblematiken. Socialkontoret arrangerar
informationsmöten med syftet att öka kunskapsnivån om orosanmälningar. Det finns en
kommunövergripande rutin för orosanmälningar, dock kan intervjupersoner inte avgöra hur
implementerad rutinen är. Det anges att det under 2022 kommer bli möjligt att registrera vilka
skolor inom kommunen som gör orosanmälan, för att över tid kunna analysera trender och
mönster, exempelvis vilka skolor som har högre eller lägre mängd orosanmälningar.
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Inom utbildningsverksamheten finns kuratorsmöten där skolkuratorer från olika skolor inom
kommunen träffas och samverkar, mötena fokuserar på strukturfrågor för kuratorsarbetet.
Tidigare har endast skolkuratorer från kommunens grundskolor deltagit men nyligen
beslutades att även skolkuratorerna från kommunens gymnasieskolor ska ingå i samverkan.
Det finns inget direkt fokus på hanteringen av hedersrelaterat våld och förtryck vid dessa
möten.

Det uppges förekomma ett behov av mer samverkan med utbildningskontoret som helhet.
Socialkontoret har arbetat mot respektive skola utan en samlad ledning vilket skapat en
oenhetlig samverkan. Samverkan mellan skolan och socialtjänsten vid enskilda ärenden
anges fungera bra. Det är en liten kommun vilket enligt intervjupersoner ökar
förutsättningarna för samverkan då det finns god kännedom om vem som ska kontaktas vid
olika ärenden.

 Vår bedömning
Fråga Svar

Finns fungerande former
för samverkan mellan
socialtjänsten och skolan
avseende arbetet mot
hedersrelaterat våld och
förtryck?

Delvis. Vår bedömning är att det delvis finns fungerande
former för samverkan mellan socialtjänsten och skolan
avseende arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Samverkan är fungerande vid hanteringen av individärenden,
det är den strategiska samverkan mellan skolan och
socialtjänsten som saknas. Det förekommer
samverkansforum på kommunövergripande nivå där
representanter från utbildning och socialtjänst deltar men vid
granskningens genomförande kan vi inte fastställa de exakta
formerna för samverkan samt vilka frågor som berörs i dessa
forum då initiativet är nytt. För ett ändamålsenligt arbete och
samverkan mellan socialtjänsten och skolan krävs att frågor
som kompetensutveckling, kartläggning av förekomsten av
hedersförtryck, orosanmälningar, rutiner vid risk för
bortförande av barn etc. kan lyftas vid samtal där
representanter från socialtjänst och skola deltar. I dagsläget
kan vi inte bedöma om behovet av samverkan kring
hedersvåld och förtryck ryms inom den kommunövergripande
samverkan eller om det krävs en mer strukturerad
samverkan mellan kontoren. Det finns inget forum för att
specifikt diskutera hedersärenden, varken på
kommunövergripande eller kontorsspecifik nivå.

Upplands-Bro kommun 2022-10-18

Sara Jansson
EY
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Källförteckning
Intervjupersoner:

► Enhetschef, Barn och ungdomsenheten inom socialkontoret

► Samordnare för ungdomsteamet, Barn och ungdomsenheten inom socialkontoret

► Chef för trygghets- och preventionsenheten, kommunledningskontoret

► Samordnare våldsprevention, kommunledningskontoret

► Ett urval av socialsekreterare

► Skolkurator

Dokumentation:

► Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023–2024

► Socialnämndens delegationsordning, 2021-09-21

► Reglemente för socialnämnden, 2020-12-16

► Handlingsplan mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck, 2019-01-14

► Socialnämndens protokoll 2021–2022

► Trygghetsutskottets protokoll 2021–2022

► Socialnämndens Verksamhetsplan 2022

► Socialnämndens Verksamhetsberättelse 2021

► Handlings- och aktivitetsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, KS 21/0435

► Myndighet barn och ungas Verksamhetsberättelse år 2021

► Brukarundersökningar

► Interna rutiner

► Interna arbetsmaterial med statistik
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Bilaga 1. Aktivitetsplan 
Delmål Aktivitet Ansvarig Uppföljning

Handlingsplanen implementeras i organisationen Gå igenom handlingsplanen på APT på respektive
enhet

Enhetschefer
Rektorer

2022

Det finns rutiner inom arbetsgrupperna att fråga
klienter och/eller uppmärksamma och bemöta
hedersvåld och att dessa är implementerade

Utforma adekvata rutiner och implementera dessa
inom verksamheterna, frågor ska ställas om det
finns något som indikerar att denna form av våld
eller förtryck förekommer

Enhetschefer 2022

Informations-/ kunskapsspridning sker kontinuerligt
på skolor (ex. affischering, kampanjer, länkar till
information och stöd)

Inhämtas och samordnas av Enheten för trygghet
och prevention, sprids av elevhälsan

Trygghets- och
preventionsenheten samt
elevhälsa/ Utbildningskontoret

2021-
kontinuerligt

Frågor om våld och/eller förtryck samt våldsutsatthet
ställs i skolsköterskornas elevhälsosamtal (med alla
skolelever)

Se över möjligheten att få med utökade frågor
samt rutin vid upptäckt

Enhetschef

resursenheten

2021/2022

Det finns tydliga rutiner för orosanmälan till
socialtjänsten gällande hedersrelaterat våld och
förtryck

Utforma adekvata rutiner inom verksamheterna Enhetschefer

Rektorer

2022

Det är tydligt för kommuninvånare vart man kan
vända sig om man är utsatt eller man vill anmäla oro
till socialtjänsten för att någon utsätts

Information ska finnas på offentliga platser, på
webben, vara lättillgänglig, lättläst och översatt till
flera språk

Trygghets- och
preventionsenheten samt
Socialkontoret i samråd med
Kommunikations-enheten

2021/2022
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Ökad kompetens om hedersrelaterat våld och
förtryck hos personal som möter barn och unga

Erbjuda utbildning (webbkurs Heder) inom området
till fritidsgårdspersonal samt elevhälsa samt på
förfrågan från andra verksamheter

Trygghets- och
preventionsenheten

2021/2022

Barn och ungas delaktighet utvecklas Att inför revidering av aktiviteter göra barn och
unga delaktiga genom fokusgrupper

Trygghets- och
preventionsenheten

2022

Fältgruppen får ökad kompetens att i mötet med
ungdomsgrupper arbeta förebyggande mot
hedersrelaterat förtryck

Fältgruppen utbildas i Hedra, en metod för
högstadie- och gymnasieungdomar som leder till
ett aktivt personligt avståndstagande från alla
former av våld och förtryck.

Trygghets- och
preventionsenheten

2021-2022

Ökat stöd till unga våldsutsatta eller våldsutövare
genom samarbete med Kvinnojouren Anna

Upplands-Bro kommun ingår IOP (Idéburet
Offentligt Partnerskap) med Kvinnojouren Anna
som ska utveckla en ungdomsjour vid sidan av sin
ordinarie verksamhet

Trygghets- och
preventionsenheten

Kvinnojouren Anna

2021-2022

Våldsförebyggande arbete är en del av kommunens
värdegrundsarbete i skola och/eller förskola

Undersöka möjligheterna för att arbeta
våldsförebyggande och normkritiskt i skola och
förskola

Trygghets- och
preventionsenheten

Rektorer

2022
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Inriktning för Lövsta gård 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att: 

1. Ta fram en plan med kostnadsbedömning för Lövsta gård avseende 

behovet av renoverings- och vårdnadsåtgärder. 

2. Inhämta stiftelsens tillåtelse att se över nyttjanderättsavtalet med 

Fortifikationsverket med inriktningen att: 

 Verka för att bibehålla bevarandet av Lövsta gård. 

 Kostnader för renovering och underhåll bör fördelas på båda 

avtalsparter. 

 De två parternas ansvar bör förtydligas. 

3. Återrapportera till kommunstyrelsen om uppdragets status före 

utgången av juni månad 2023. 

Sammanfattning 

Lövsta gård är upptagen i Upplands-Bro kulturmiljöprogram och besitter idag 

höga kulturhistoriska värden. Stiftelsen Lövsta gård består av Håtuna-

Håbo/Tibble Hembyggdsförening, föreningen Småföretagarna i Upplands-Bro 

och Upplands-Bro kommun. Fastigheten ägs av Fortifikationsverket och enligt 

det avtal som finns upprättat mellan stiftelsen och Fortifikationsverket ska 

byggnaderna bevaras på ett sätt som är ekonomiskt godtagbart för 

Försvarsmakten. 

Det finns ett fullmäktigebeslut från 1990 om att kommunen årligen ska betala 

50 000 kr till stiftelsen. Utöver detta finns även ett hyresavtal mellan stiftelsen 

och kommunen som innebär att kommunen betalar ytterligare 60 000 kr/år till 

stiftelsen och därmed utan begränsning kan nyttja lokalerna för utbildning mm. 

I dagsläget finns ingen kostnadsfördelning mellan stiftelsen och 

Fortifikationsverket för vården och bevarandet av Lövsta gård. Det är bara 

lydelsen i avtalets 3 § som beskriver ett kostnadsansvar; ”Stiftelsen skall 

förvalta Lövsta gård med tillhörande markområde på ett ur kulturhistorisk 

synpunkt tillfredsställande sätt (…)”. Den dokumentation och de avtal som 

finns är många år gamla och kommunledningskontoret ser ett behov att 

förtydliga båda avtalsparternas åtaganden och ansvar.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-11-08 KS 22/0659 

 
 

Kommunledningskontoret föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att ta 

fram en vårdplan där behoven av renovering och omvårdnad för Lövsta gård 

redovisas samt en kostnadsbedömning för de olika åtgärderna. En sådan 

redogörelse är ett nödvändigt underlag i en dialog med Fortifikationsverket för 

att komma överens om en kostnadsfördelning där Fortifikationsverket tar ett 

större ekonomiskt ansvar. Därför föreslås kommundirektören även att inhämta 

stiftelsens tillåtelse att se över nyttjanderättsavtalet utifrån angiven inriktning. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2022. 

 Utdrag från kommunens kulturmiljöprogram. 

Ärendet 

Bakgrund 

Stiftelsen Lövsta gård registrerades hos Länsstyrelsen 2012. Stiftelseurkunden 

och stadgarna är från 1990. Den ändring som gjorts sedan dess i stadgarna är 

ett beslut om ändring i styrelsens mandatperiod, en ändring som gjordes 2003. 

Stiftare är enligt ursprungsdokumenten Håtuna-Håbo/Tibble 

Hembygdsförening, Föreningen Småföretagarna i Upplands-Bro och 

Upplands-Bro kommun. Fastigheten ägs av Fortifikationsverket och enligt det 

avtal som stiftelsen upprättat med Fortifikationsverket ska byggnaderna 

bevaras på ett sätt som är ekonomiskt godtagbart för Försvarsmakten. 

Lövsta gårds kulturhistoriska värde – kultur- och fritidskontorets synpunkter  

Lövsta gård är fortsatt idag ett karakteristiskt exempel på en enkel och 

anspråkslös svensk herrgårdsanläggning i 1700-talskaraktär. Lövsta gård är 

upptagen i Upplands-Bro kulturmiljöprogram och besitter idag höga 

kulturhistoriska värden. Ett bevarande av kulturmiljön kring Lövsta gård är i 

det avseendet viktigt.   

Sedan övningsfältet inrättades har både höga natur- och kulturvärden förstörts. 

När övningsfältet inrättades ingick bland annat 632 byggnader, 335 av dessa 

revs redan under tiden 1966–1969, idag är ännu fler borta. Det är således av 

stor betydelse att bevara det som idag finns kvar, både vid Lövsta, men såväl 

inom hela övningsområdet. Att säkerhetsställa ett bevarande är ett gemensamt 

ansvar, som delas av staten.   

Behov av åtgärder och kostnader 

Det finns i dagsläget ingen samlad vårdplan för Lövsta gård där eventuella 

vårdbehov beskrivs samt vilka kostnader det rör sig om. För att få perspektiv 

på vilka ekonomiska åtaganden som får anses nödvändiga för vården av 

fastigheterna skulle det behöva upprättas en vårdplan med utgångspunkt i 

kommunens kulturmiljöprogram. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-11-08 KS 22/0659 

 
 

Kommunens ekonomiska ansvar 

Det finns ett fullmäktigebeslut från 1990 om att kommunen årligen ska betala 

50 000 kr till stiftelsen. Utöver detta finns även ett hyresavtal mellan stiftelsen 

och kommunen som innebär att kommunen betalar ytterligare 60 000 kr/år till 

stiftelsen och därmed utan begränsning kan nyttja lokalerna för utbildning mm.  

Vad som ska göras 

I dagsläget finns ingen kostnadsfördelning mellan stiftelsen och 

Fortifikationsverket för vården och bevarandet av Lövsta gård. Det är bara 

lydelsen i avtalets 3 § som beskriver ett kostnadsansvar: ”Stiftelsen skall 

förvalta Lövsta gård med tillhörande markområde på ett ur kulturhistorisk 

synpunkt tillfredsställande sätt (…)”. Den dokumentation och de avtal som 

finns är många år gamla och det finns behov att förtydliga båda avtalsparternas 

åtaganden och ansvar.  

Kommunledningskontoret föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att ta 

fram en vårdplan där behoven av renovering och omvårdnad för Lövsta gård 

redovisas samt en kostnadsbedömning för de olika åtgärderna. En sådan 

redogörelse är ett nödvändigt underlag i en dialog med Fortifikationsverket för 

att komma överens om en kostnadsfördelning där Fortifikationsverket tar ett 

större ekonomiskt ansvar. Därför föreslås kommundirektören även att inhämta 

stiftelsens tillåtelse att se över nyttjanderättsavtalet från 1990 utifrån angivna 

principer.  

Barnperspektiv 

Upplands-Bro kommun är en kommun med flera kulturhistoriska värden. 

Lövsta gård har bedömts besitta sådant kulturhistoriskt värde. Ett rikt kulturarv 

i närmiljön måste anses ha goda och positiva effekter på barn och ungas 

levnadsvillkor.  

 

 

Ida Texell   

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Utdrag från kommunens kulturmiljöprogram 

Beslut sänds till 

 Juridikenheten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tove Nilsson 

   

Juridikenheten 

   

Tove.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-11-14 KS 22/0665  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Revidering av reglemente för gemensam 
nämnd för familjerättsliga frågor i Järfälla och 
Upplands-Bro kommuner 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Ändringar i reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga 

frågor antas i enlighet med bilagt förslag. 

2. Det reviderade reglementet gäller från och med den 1 januari 2023, 

under förutsättning att Kommunfullmäktige i Järfälla kommun beslutar 

att anta Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommun-

styrelse och nämnder i Järfälla kommun samt föreslagna ändringar i 

reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor.  

Sammanfattning 

Järfälla kommun har lämnat ett förslag på en revidering av reglementet för 

gemensam nämnd för familjerättsliga frågor (familjerättsnämnden). 

Bakgrunden till ändringarna är att Järfälla kommun tagit fram ett förslag till 

Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommunstyrelse och nämnder 

i Järfälla kommun. Reglementet med gemensamma arbetsformer ska gälla även 

för familjerättsnämnden. De bestämmelser om arbetsformer som finns i nu 

gällande reglemente (7-17 §§) för familjerättsnämnden ska ersättas av 

bestämmelserna i det nya reglementet med gemensamma arbetsformer som ska 

gälla styrelse och nämnder i Järfälla kommun. 

Ändringarna ska enligt förslaget gälla från och med den 1 januari 2023 i båda 

kommunerna, under förutsättning att Kommunfullmäktige i Järfälla kommun 

beslutar att anta Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommun-

styrelse och nämnder i Järfälla kommun samt föreslagna ändringar i 

reglementet för familjerättsnämnden. 

Kommunledningskontoret bedömer att förändringarna inte ändrar nämndens 

verksamhet i sak och anser att det föreslagna reglementet bör antas. 

Arbetsformerna kommer regleras i ett reglemente med gemensamma 

bestämmelser för alla nämnder i Järfälla kommun istället för i det enskilda 

reglementet för familjerättsnämnden. 



35 Revidering av reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Järfälla och Upplands-Bro kommuner - KS 22/0665-1 Revidering av reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Järfälla och Upplands-Bro kommuner : Revidering av reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Järfälla och Upplands-Bro kommuner

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-11-14 KS 22/0665 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022.  

 Reviderat reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor.  

 Nu gällande reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 

med rödmarkeringar på de §§ som tas bort. 

 Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommunstyrelse och 

nämnder i Järfälla kommun.  

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms få en positiv effekt för barn då nämnden hanterar ärenden som 

rör barn och deras livsmiljö och reglementet syftar till att förtydliga nämndens 

uppdrag och ansvar.   

 Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Bilagor 

1. Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 14 november 2022.  

2. Reviderat reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. 
3. Nu gällande reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 

med rödmarkeringar på de §§ som tas bort. 

4. Reglemente med gemensamma arbetsformer för kommunstyrelse och 
nämnder i Järfälla kommun.  

Beslut sänds till 

 Socialnämnden 

 Juridikfunktionen för publicering i författningssamlingen. 
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Plats för Upplands-Bro kommuns logga

Reglemente för gemensam nämnd för familjer ättsliga fr ågor i
Jär fälla och Upplands-Bro kommuner1

Järfälla och Upplands-Bro kommuner har kommit överens om att från och med 1
januari 2008 inrätta en gemensa m nämnd, kallad ”Gemensa m nämnd för
familje rät ts li ga frågor i Järfälla och Upplands-Bro kommune r ”.

Järfälla är värdkommun och den gemensa mma nämnden ingår i värdkommune ns
organisat io n.

Utöver vad som följer av lag gäller detta regleme nte och ett mella n kommuner na
ingånget samverkansa vta l för den gemensamma nämnden. Gällande nämndens
arbetsformer ska ”Regle me nte med gemensa mma arbetsformer för kommunst yre ls e
och nämnder i Järfälla kommun” tillä mpas.

1 § Uppgifter m.m.

Den gemensamma nämnden har ansvar för vad som åvilar kommuner na enligt
gällande lagstift ning inom det familjerä tt s liga området.

De delar av familjer ätt s la gs t ift ni nge n som den gemensa mma nämnden ansvarar för
omfattar :

Rådgivni ng
Samarbetssamta l
Yttranden och avtal om vårdnad, boende och umgänge
Utredningar om vårdnad, boende och umgänge
Faderskap/föräldraskap
Adoptioner
Kontaktperson vid umgänge (umgänge sstöd )
Informat io nssa mta l

2 § Ekonomisk förvaltning

Den gemensamma nämnden ska handha den ekonomiska förvalt ni nge n inom sitt
förvalt ningso mråde inom ramen för den budget som fastställts för den gemensamma
nämnden.

1 A ntaget XXX
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3 § Övriga arbetsuppgifter

Den gemensamma nämnden ska besluta i sådana mål och ärenden, där det ankommer
på den gemensa mma nämnden att föra talan på den gemensamma nämndens vägnar,
träffa överenskomme lse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlik ning och
sluta annat avtal.

4 § Personuppgiftsansvar

Nämnden har personuppgiftsa ns va r och registerans var enligt dataskyddsförordni nge n
för de register som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. Om nämnden
ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är
personuppgiftsa ns var ig ska personuppgiftsbe ha nd l inge n ske i enlighet med de
instrukt io ne r som lämnas av den personuppgiftsa ns var iga nämnden.

5 § Talerätt

Den gemensamma nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och
ärenden som rör den gemensa mma nämndens verksamhetso mråde och som inte
samtidigt berör annan nämnd.

6 § Samråd och rapporteringsskyldighet

Enligt 9 kap. 26 § kommuna l la ge n ska budget för den gemensa mma nämnden
upprättas av den kommun som har tillsa tt nämnden. Budgeten ska upprättas efter
samråd med övrig samverkande kommun.

Den gemensamma nämnden ska vidare inhämta godkännande från socialnä mnde r na,
eller i förekomma nde fall kommuns t yre lse n, i de samverkande kommuner na innan
den gemensa mma nämnden fattar beslut om, eller, där beslut ska fattas av endera
eller båda samverkande kommuner nas fullmäkt ige, framlägge r förslag avseende avtal
av större vikt eller om större invester ing.

Den gemensamma nämnden ska till de samverkande kommuner na rapportera hur
verksamhete n utvecklats under det senast förflut na tertialet och hur ställninge n är
under budgetåret.

7 § Val av ledamöter och ersättare

Den gemensamma nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Järfälla
kommun utser tre ledamöter och tre ersättare, Upplands-Bro kommun utser två
ledamöter och två ersättare.

Järfälla kommun utser ordförande och Upplands-Bro kommun utser vice ordförande.
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Upplands-Bro kommuns 
författningssamling

Ansvarigt politiskt organ  

Kommunfullmäktige 
Diarienummer 

KS 18/0442 
Senast beslutad  

2018-12-19 
Ansvarig processägare (tjänsteperson)  

Kommundirektör 

UBKFS 2019:10 

Reglemente för gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor 

Beslutad av kommunfullmäktige 2018-12-19 
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Reglemente för gemensam nämnd för 

familjerättsliga frågor i Järfälla och Upplands-Bro 

kommuner1 

Järfälla och Upplands-Bro kommuner har kommit överens om att från och med 1 januari 2008 

inrätta en gemensam nämnd, kallad ”Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Järfälla 

och Upplands-Bro kommuner”. 

Järfälla är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 

organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget 

samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 

1 § Uppgifter m.m. 
Den gemensamma nämnden har ansvar för vad som åvilar kommunerna enligt gällande 

lagstiftning inom det familjerättsliga området. 

De delar av familjerättslagstiftningen som den gemensamma nämnden ansvarar för omfattar: 

• Rådgivning

• Samarbetssamtal

• Yttranden och avtal om vårdnad, boende och umgänge

• Utredningar om vårdnad, boende och umgänge

• Faderskap/föräldraskap

1
Antaget av kommunfullmäktige i Järfälla kommun den 17 december 2018, §162. Gäller från och med den 1 januari 2019. 

Antaget av kommunfullmäktige i Upplands- Bro kommun den 19 december 2018. Gäller från och med den 1 
januari 2019. 
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• Adoptioner

• Kontaktperson vid umgänge (umgängesstöd)

2 § Ekonomisk förvaltning 
Den gemensamma nämnden skall handha den ekonomiska förvaltningen inom sitt 

förvaltningsområde inom ramen för den budget som fastställts för den gemensamma 

nämnden. 

3 § Övriga arbetsuppgifter 
Den gemensamma nämnden skall besluta i sådana mål och ärenden, där det ankommer på den 

gemensamma nämnden att föra talan på den gemensamma nämndens vägnar, träffa 

överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.  

Personuppgiftsansvar och registeransvar enligt dataskyddsförordningen för de register som 

nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. Om nämnden ska behandla personuppgifter i 

system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske 

i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden. 

4 § Talerätt 

Den gemensamma nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden 

som rör den gemensamma nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan 

nämnd. 

5 § Samråd och rapporteringsskyldighet 

Enligt 9 kap. 26 § kommunallagen skall budget för den gemensamma nämnden upprättas av 

den kommun som har tillsatt nämnden. Budgeten ska upprättas efter samråd med övrig 

samverkande kommun.  

Den gemensamma nämnden skall vidare inhämta godkännande från socialnämnderna eller i 

förekommande fall kommunstyrelsen i de samverkande kommunerna innan den gemensamma 

nämnden fattar beslut om eller, där beslut skall fattas av endera eller båda samverkande 

kommunernas fullmäktige, framlägger förslag avseende avtal av större vikt eller om större 

investering. 

Den gemensamma nämnden skall till de samverkande kommunerna rapportera hur 

verksamheten utvecklats under det senast förflutna tertialet och hur ställningen är 

under budgetåret.  

6 § Val av ledamöter och ersättare 

Den gemensamma nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Järfälla kommun utser 

tre ledamöter och tre ersättare, Upplands-Bro kommun utser två ledamöter och två ersättare. 

Järfälla kommun utser ordförande och Upplands-Bro kommun utser vice ordförande. 

7 § Sammanträden 

Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som den gemensamma nämnden 

bestämmer. Den gemensamma nämnden sammanträder i värdkommunen om inte den 

gemensamma nämnden själv bestämmer annat. 
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8 § Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara 

skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på lämpligt 

sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall ersättaren 

till föregående göra detta.  

9 § Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring 

För beslutsförhet krävs att tre ledamöter samtidigt är närvarande. 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde skall en ersättare från den kommun som valt ledamoten 

tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 

ersättaren har trätt in i ledamotens ställe. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra 

sedan ärendet har handlagts. 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde och få sin mening antecknad till 

protokollet även när de inte tjänstgör. 

10 § Anmälan av förhinder 

Det åligger ordinarie ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde att själv inkalla sin 

ersättare.  

11 § Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller 

i en del av ett sammanträde fullgör en av de tre övriga ordinarie ledamöterna ordförandens 

uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad 

att fullgöra uppdraget för en längre tid, får den gemensamma nämnden utse 

en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 

samtliga uppgifter.  

12 § Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Den gemensamma nämnden kan besluta 

att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.  

Justeringen av den gemensamma nämndens protokoll skall anslås på varje samverkande 

kommuns anslagstavla.  

13 § Reservation mot beslut 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
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skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen lämnas före den tidpunkt som har fastställts 

för justeringen av protokollet.  

14 § Delgivning 

Delgivning med den gemensamma nämnden sker med ordföranden eller anställd 

som den gemensamma nämnden bestämmer.  

15 § Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av den gemensamma nämnden skall 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 

kontrasigneras av anställd som den gemensamma nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer 

den gemensamma nämnden vem som skall underteckna handlingar.  

16 § Beredning av ärenden 

Det skall inte finnas något arbetsutskott utan ärenden som skall avgöras av den gemensamma 

nämnden bereds på så sätt som ordföranden bestämmer.  

17 § Delegation av beslutanderätt 

Omfattningen av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till enligt 

kommunallagen, bestämmer den gemensamma nämnden i särskild delegeringssordning. 
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Reglemente med gemensamma ar betsformer för
kommunstyrelse och nämnder i Jär fälla kommun 1

1 § Tillämpning

Detta dokument innehå lle r arbetsformer för Järfälla kommuns kommunst yre lse och
nämnder, samt gemensa m nämnd för familje rät ts li ga frågor i Järfälla och Upplands-
Bro kommuner. Arbetsforme r na gäller inte Järfälla kommuns krislednings nä mnd eller
överförmyndare.

2 § Tidpunkt för sammanträden

Kommunst yr e lse n/ nä mnde n sammanträder på dag och tid som
kommuns t yre lse n/ nä m nde n bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska
göras skriftlige n hos ordföranden och innehå lla uppgift om det eller de ärenden som
önskas behandlas på det extra sammanträd et.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.

3 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid (ålderspreside nte n) göra detta. Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgörings t id ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skrift lig och innehå lla uppgift om tid och plats för sammant rädet.
Kallelsen ska tillstä l la s varje ledamot och ersättare samt annan förtroendeva ld som får
närvara vid sammant rädet senast sju dagar före sammantr ädesda ge n. Kallelse ska ske
elektronisk t om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelsen. I
undantags fa l l får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av en föredragnings lis ta. Även handlingar som tillhö r ett ärende
på föredragnings lis ta n bör bifogas kallelse n. Av kallelse n bör framgå om fler eller
kompletterand e handlingar kommer tillko m ma vid senare tillfä lle.

1 A ntaget XXX
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4 § Offentliga sammanträden

Kommunst yr e lse n/ nä mnde n får besluta om offent liga sammantr äde n. Offentliga
sammanträde n får inte hållas i ärenden som avser myndighe ts utö vni ng eller i vilka det
förekommer uppgifte r som omfattas av sekretess.

5 § Sammanträde på distans

Kommunst yr e lse n/ nä mnde n får, om särskilda skäl föreligge r, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträd e får endast äga rum om ljud- och
bildöver för ing sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga tjänstgörande deltagare
kan se och höra varandra på lika villko r. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammantr ädes ha nd li ngar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till
kommuns t yre lse ns/ nä mnde ns kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Kommunst yr e lse n/ nä mnde n får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande
på distans i kommuns t yre lse n/nä m nde n.

6 § Närvarorätt

Kommunst yr e lse n/ nä mnde n får medge förtroendeva ld som inte är ledamot eller
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med kommunst yre ls e n/ nä m nde n för
att lämna upplysninga r. Även anställd i kommune n och särskilt sakkunnig kan medges
denna rätt. Om kommunst yre lse n/ nä mnd e n beslutar det, får den som kallats delta i
överläggningar na.

Kommunst yr e lse n/ nä mnde n får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara
vid nämndens sammantr äde n.

7 § Ordföranden

Det åligge r ordföranden
1. att leda kommunst yre lse ns/ nä m nde ns arbete och sammantr äde n,
2. att kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. att inför sammanträde na se till att ärendena som ska behandlas i
kommuns t yre lse n/ nä m nde n vid behov är beredda,
4. att se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kommunst yre lse n/ nä mnd e n,
5. att bevaka att kommuns t yre lse ns / nä mnd e ns beslut verkställs.

8 § Presidium

Kommunst yr e lse ns/ nä m nder nas presidium ska bestå av ordförande, förste vice
ordförande och eventue llt andre vice ordförande, enligt den ordning som fullmäkt i ge
bestämt.
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Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgifte n att planera och leda
sammanträde t i den mån ordföranden anser att det behövs.

9 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
Tills valet förrättats, fullgö rs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
styrelsen/ nä m nde n längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgörings t id fullgö rs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgö ra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgö ra samtliga ordförandens/ö vr i ga
presidiets uppgifter.

10 § Förhinder

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

11 § Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhind rad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställe r sig under ett
pågående sammant räde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens
ställe. Ersättaren ska dock alltid tjänstgöra tills ett pågående ärende handlagt s.

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäkt i ge har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning
de tagits upp i fullmäkt i ges protokoll från valet.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningar na och få sin mening
antecknad till protokollet. Den ska vara skrift lig och inlä mnad senast vid justering av
protokollet.

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgör ing framför annan ersättare
oberoende av turordninge n, om denne tjänstgör inom sitt eget parti. Tjänstgör
ersättaren för något annat parti får ersättaren avträda sin tjänstgör ing till förmån för en
ersättare från det aktuella partiet.

12 § Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgör ing på grund av jäv i ett ärende
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
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Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringe n under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträde t.

13 § Yrkanden

När kommuns t yre lse n/ nä m nde n förklarat överläggni nge n i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställt s under överläggni nge n och
kontrollera r att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgå nge n med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
kommuns t yre lse n/ nä m nde n enhälli gt beslutar att medge det.

Yrkanden ska lämnas in skriftli ge n om inte ordföranden anser det obehövligt.

14 § Deltagande i beslut

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmäla n anses ha deltagit i beslutet, om
kommuns t yre lse n/ nä m nde n fattar det med acklamatio n.

15 § Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservatione n ska ledamoten göra det skriftli gt. Motiveringe n ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringe n av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

16 § Särskilt yttrande

Ledamot eller ersättare som närvarar vid sammanträde t har rätt att anmäla ett särskilt
yttrande, vilket ska vara inlämna t senast vid justeringe n av protokollet.

17 § Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och minst en av kommuns t yre lse n/ nä mnde n utsedd
ledamot eller tjänstgörande ersättare. Kommuns t yre lse n/ nä m nde n beslutar dag, tid och
plats för justering, dock senast 14 dagar efter sammanträde t. Om inte annat är bestämt
ska protokollet justeras på sekreterarens tjänsterum.

Kommunst yr e lse n/ nä mnde n kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart.
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18 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

Kommunst yr e lse n och nämnder na ansvarar för att beslut och föreskrift er inom det
egna ansvarsområde t kungörs enligt gällande bestämmelser.

När en nämnd fattat beslut inom sitt ansvarsområde som föranleder en uppdatering av
kommune ns författni ngssa m li ng, ska nämnden snarast underrätta kommuns t yre lse n om
ändringe n och dess innehå ll.

19 § Delgivningsmottagare

Delgivning med kommunst yre lse n/ nämnd e n sker med ordföranden, förvalt ningsc he fe n
eller annan anställd som kommuns t yre lse n/nä mnde n beslutar.

20 § Undertecknande av handlingar

Skrivelser, avtal och andra handlingar från kommuns t yre lse n/ nä m nde n ska på
kommuns t yre lse ns/ nä mnde ns vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden, därefter andra vice ordförande, när sådan finns,
och vid förfall för dessa den ledamot som styrelsen utser. Kommunst yre lse n/ nä m nde n
får även uppdra åt förtroendeva ld eller tjänsteman att enligt av
kommuns t yre lse n/ nä m nde n lämnade direktiv underteckna handlinga r på
kommuns t yre lse ns/ nä mnde ns vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation, samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav, undertecknas av den som fattat beslutet.

21 § Utskott

Kommunst yr e lse n/ nä mnde n får inrätta utskott.

Inom ett utskott väljer kommunst yre lse n/ nä m nde n för den tid
kommuns t yre lse n/ nä m nde n beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en
vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindr ad att
fullgö ra sitt uppdrag för längre tid får kommuns t yre lse n/ nä m nde n utse en annan
ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgö ra dennes uppgifte r.

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
kommuns t yre lse n/ nä m nde n har bestämt.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnads va l snarast förrättas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträde n
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften ledamöter
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begär det. Om det föreligge r särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde
eller ändra dagen eller tiden för sammantr ädet.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde na. Kallelse n ska vara
skriftli g och innehå lla uppgift om tid och plats för sammanträde t samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas.

Utskottet får besluta i ärenden endast när mer än hälfte n av ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid utskottssamma nträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder
ett ärende inför beslut i styrelsen/ nä mnde n.

De ärenden som ska avgöras av kommuns t yre lse n/ nä mnde n bör beredas av utskottet
om beredning behövs. Ordföranden, kommund irek töre n eller förvaltni ngsc he fe n
överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram
förslag till beslut.
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Modell för styrning och ledning av kommunens 
bolag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
1. Tillstyrka förslag om ändring av bolagsordningen i kommunens 

samtliga helägda bolag om lägsta antal ordinarie ledamöter till tre.  

Kommunstyrelsen beslutar 
2. Att genomföra genomlysning av bolagens verksamhet.  

3. Kommunledningskontoret uppdras att återkomma med rapport rörande 
genomförd genomlysning i slutet av första kvartalet 2023. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2022 uppdrogs 
Kommundirektör att ta fram en modell för styrning och ledning av kommunens 
bolag. Denna tjänsteskrivelse är en del i pågående uppdrag och behandlar 
frågan om bolagsstyrelsernas storlek samt förslag om genomförandet av en 
genomlysning av bolagens verksamhet. Första steget är att föreslå 
kommunfullmäktige att tillstyrka förslag om ändring av bolagsordningen i 
samtliga av kommunens helägda bolag så att lägsta antal ordinarie ledamöter är 
tre. Steg två är att efter beslut i Kommunstyrelse initiera nämnda genomlysning 
enligt de punkter som tjänsteärendet föreslår. Detta i linje med tidigare beslut. 
Vidare berör ärendet förslag om nyinrättande av en Fastighetsnämnd (Dnr KS 
22/0660) då de båda ärendena hanterar styrning och ledning av kommunens 
bolag och dess verksamheter. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2022 

• Kommunstyrelsens beslut den 19 oktober 2022 § 131 

• Revisionsrapport – Granskning av bolagsstyrning den 23 februari 2022 
samt tillhörande revisionsskrivelse  
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Ärendet 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2022 uppdrogs 
Kommundirektör att se över och lämna förslag på ny modell för styrning och 
ledning av Kommunens bolag. Bakgrunden till uppdraget är att kommunen 
genomgår övergripande och strategiska förändringar. Detta med anledning av 
kommunens tillväxt samt förändringar i vår omvärld, vilka ställer högre krav 
på tätare koncernsamverkan mellan kommunen och dess bolag med inriktning 
mot vidareutvecklad ekonomisk och social hållbarhet. 

Förslaget ska enligt Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Dnr KS 
22/0567 beakta följande: 

•   Bolagens verksamhet och dess förutsättningar att arbeta effektivt och i linje 
med kommunens strategi. 

•  Styrelsernas sammansättning, roll och uppdrag. 

•  Ägardirektiv. 

•  Kommun- och koncernsamverkan. 

•  Omvärldsbevakning, hur gör andra kommuner. 

I och med denna tjänsteskrivelse lämnas förslag om styrelsernas 
sammansättning, samt i enlighet med detta – förslag om att se över och 
revidera bolagsordningen i respektive bolag. Beslut om detta sker i 
Kommunfullmäktige samt därefter i samband med extra tillkallad årsstämma i 
respektive bolag. Bolagen återkommer därefter vid nästa ordinarie 
Kommunfullmäktige med reviderad och vid bolagsstämma beslutad 
bolagsordning, för att därefter utse och tillsätta ledamöter i respektive styrelse. 

Vidare lämnas förslag om en genomlysning samt vad denna bör omfatta 
rörande bolagens verksamhet och i samband med det ägarens direktiv till 
desamma. Genomlysningen utgår från kommunens övergripande mål och 
budget. 

Förslag styrelsernas sammansättning 
Kommunledningskontoret lämnar förslag om att minska antalet ledamöter i 
samtliga av kommunens bolagsstyrelser till minst tre ordinarie ledamöter. 
Ledamöter utses av Kommunfullmäktige från tiden för bolagens årsstämma till 
tiden för årsstämman året därpå. Med detta ärende föreslås att 
Kommunfullmäktige tillstyrker förslag om att kalla till extra bolagstämma i 
respektive bolag i syfte att ändra bolagsordning och därmed möjliggöra 
förändring i respektive styrelses sammansättning. 

Förslaget bygger bland annat på SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) 
styrelsesammansättning med tre ledamöter. En styrelsesammansättning med 
maximalt tre ledamöter per respektive bolag bedöms underlätta och bidra till 
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stärkt koncernsamverkan och beslutsförmåga mellan bolagen och dess ägare, 
mellan respektive bolag samt berörda nämnder.  

Stärkt koncernsamverkan och effektivare beslutsprocesser är inriktningen för 
förändringen. Styrelserna effektuerar ägarviljan samt omsätter de beslut som 
fattas av kommunfullmäktige. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som 
bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens 
ställe.  

Relationen mellan fastighetsnämnden och bolagsstyrelserna kan uttryckas 
genom att fastighetsnämnden är ett beredande och beslutande organ som fattar 
beslut som i sin tur ska effektueras av bolagsstyrelserna.  

Förslaget har även tagit i beaktande hur styrning och ledning av regionens 
fastighetsbolag Locum tillämpas. Locum svarar för att vårdinrättningar i 
Stockholms län har ändamålsenliga lokaler. Locum stöttar även gällande att 
hyra in lokaler för vårdens behov. Även om Locum i dess verksamhets 
omfattning skiljer sig åt från Upplands-Bro kommun och dess bolag, bedöms 
Locum relevant då bolaget styrs både från dess styrelse samt från FSN, 
Fastighets- och Servicenämnden i Region Stockholm, som ansvarar för Region 
Stockholms fastighetsbestånd, med undantag för kollektivtrafikens fastigheter. 

Kommunledningskontoret har i ett separat tjänsteärende, KS 22/0660 berett 
frågan om inrättande av en Fastighetsnämnd med tillhörande reglemente. En 
nyinrättad fastighetsnämnd föreslås ansvara för att säkerställa att de 
välfärdstjänster kommunen tillhandahåller har ändamålsenliga lokaler samt 
bostadsutveckling och förvaltning av bostäder och kommersiella lokaler. 

Arbetet i samtliga bolag och styrelser följs upp av föreslagen nyinrättad 
Fastighetsnämnd, samt beredes i de fall ärenden och beslut fattas i 
Kommunfullmäktige enligt Kommunallagen. 

Genomlysning samt ägarens direktiv till bolagen 
Kommunens bolag bedriver verksamhet inom flera olika områden enligt nedan; 

•  Upplands-Brohus AB utvecklar, äger och förvaltar hyresrätter inom 
kommunen. Därtill äger bolaget kommersiella fastigheter. 

•  Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utvecklar, äger och förvaltar 
fastigheter för kommunens verksamheter såsom utbildning, äldreomsorg och 
tillhörande verksamheter. 

För att ytterligare effektivisera samverkan mellan ägaren (kommunen) och dess 
bolag samt för att stärka och ytterligare utveckla arbetet med kvalitet i 
verksamheterna, god ekonomisk hushållning, trygghetsarbete samt social 
hållbarhet, föreslås att en genomlysning tar vid för att säkerställa att 
koncernsamverkan sker på ett produktivt, effektivt och hållbart sätt med 
invånaren i fokus. 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-11-04 KS 22/0567 

 
 

Frågor som belyses i genomlysningen är; 

•  Förnyade ägardirektiv för bolagen 

•  Fastighetsbestånd; status, ställningstaganden om eventuella försäljningar, 
förvärv samt ombildningar. 

•  Organisation; koncernsamverkan, styrning och ledning, kompetens, 
upphandling/entreprenader samt kundservice. 

•  Affärsmässighet; god lönsamhet i affärer samt dess effekt på kommunens 
utveckling i stort. 

•  Ekonomi och god ekonomisk hushållning 

•  Kundnöjdhet och kvalitet i verksamheten. 

Tidplan 
Kommunfullmäktige fattar vid nästkommande sammanträde beslut om att 
tillstyrka ändring av bolagsordningen i samtliga av kommunens helägda bolag 
och möjliggör därmed beslut om styrelsernas förändrade sammansättning. 
Respektive bolag kallar därefter till bolagsstämma. Kommunledningskontoret 
uppdras att återkomma med rapport rörande genomförd genomlysning i slutet 
av första kvartalet 2023. 

Barnperspektiv 
Barnperspektivet beaktas i arbetet. Det är av största vikt att barn och unga i 
kommunen ges möjligheter till ett bra boende och trivsamma boendemiljöer, 
samt att närområdet upplevs tryggt samt att kommunen säkerställer trivsamma 
och trygga lokaler för de välfärdstjänster som barn och unga nyttjar, bland 
annat skolor och fritidsgårdar. En inriktning med direktiv om renodling av 
bolagens verksamhet bedöms skapa förutsättningar för att stärka bolagens 
kärnverksamhet  

Kommunledningskontoret 
Ida Texell  

Kommundirektör Maria Lundström  

 Projektchef  

Bilagor 
1. Revisionsrapport – Granskning av bolagsstyrning den 23 februari 2022 

samt tillhörande revisionsskrivelse  
2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammantärde den 19 oktober 

2022 

Beslut sänds till 
• Samtliga helägda kommunala bolag 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av Upplands-Bro kommuns bolags lekmannarevisorer granskat bolags-
styrelserna i syfte att bedöma om bolagsstyrelserna agerar ändamålsenligt och med tillräck-
lig intern kontroll. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att rollerna mellan bolagsstyrelse, VD och ägare inte är 
tillräckligt tydliga. Det samma gäller rollen som moderbolag och dess funktioner. Ifråga om 
förutsättningarna för styrelser och VD att driva bolagen på affärsmässiga grunder bedömer vi 
att dessa förutsättningar tillämpas inom AB Upplands-Brohus, som är det enda av de tre bo-
lagen med lagstöd för affärsmässig verksamhet. De övriga två agerar utifrån självkostnads-
principen. För samtliga bolag ser vi även förutsättningar att verkställa ägardirektiv och med-
verka i kommunens expansion. Dock ser vi behov av ett medvetandegörande av de rollkon-
flikter som kan förekomma vid personunioner samt att tydliggöra en god och transparent 
struktur för hur ägardirektiv ska verkställas, vid behov tolkas, och följas upp.  
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi att Upplands-Bro kommunföretag AB i sam-
verkan med dotterbolag och kommunen:  

 Belys och tydliggör de olika rollernas innebörd, ansvar och lojalitet. Det avser funkt-
ioner inom bolagen, i förekommande personunioner samt moderbolagets roll, mandat 
och ansvar. Om Upplands-Bro kommun önskar förstärka moderbolagets (Upplands-
Bro kommunföretag AB) roll i koncernen kan exempelvis kommunfullmäktige ge bola-
get i uppdrag att utfärda ägardirektiv till dotterbolagen i administrativa och ickeprinci-
piella frågor, och i förekommande fall återrapportera till kommunfullmäktige. 

 Belys vad ”affärsmässighet” innebär och hur den ska bedömas på kort och lång sikt. 
Jämför begreppet med ägardirektivets uttryck ”aktivt samhällsansvar” och innebörden 
av att vara samhällsnyttiga företag. 

 Säkerställ ägardirektivens tydlighet och reducera behov av tolkning. Då behov förelig-
ger kan exempelvis Upplands-Bro kommunföretag AB ges i kompletterande uppdrag 
att tolka ägardirektiv och återrapportera sådan tolkning till kommunfullmäktige. Idag 
anges för moderbolaget: ”Vid den händelse att något av de givna ägardirektiven för 
respektive dotterbolag kommer i konflikt med ett ägardirektiv från annat dotterbolag, 
ska moderbolaget tillfrågas”. Det finns alltså redan ett uppdrag att tolka ägardirektiv 
men det omfattar inte de situationer som framkommit i granskningen. 

 Upplands-Bro kommunföretag AB bör överväga att ge dotterbolagen i uppdrag att ta 
fram förslag på områden för koncern- och kommunsamverkan. En sådan inventering 
bör analyseras utifrån koncern- och kommunnytta med beaktande av tillräcklig affärs-
mässighet och samhällsansvar.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund  
God bolagsstyrning handlar om att säkerställa för aktieägarna att bolag sköts hållbart, an-
svarsfullt och så effektivt som möjligt. Förtroendet hos lagstiftare och i samhället för att bola-
gen agerar ansvarsfullt är avgörande för bolagens frihet att förverkliga sina strategier för att 
skapa värde.  

 

Med anledning av detta har Upplands-Bro kommuns bolags lekmannarevisorer beslutat att 
granska bolagsstyrelsernas styrning och interna kontroll. Revisorerna har därför beslutat om 
fördjupad granskning med fokus på:  

 

• Styrelsens sammansättning och kompetens 

• Bolagens affärsmässighet och företagsledning 

• Rollfördelning bolagsinternt 

• Koncerninternt och visavi ägaren  

• Tolkning och användning av ägardirektiv 

• Bolagens förutsättningar att klara pågående och framtida tillväxt 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  
Granskningen syftar till att bedöma om bolagsstyrelserna agerar ändamålsenligt och med till-
räcklig intern kontroll.  

De revisionsfrågor som granskningen besvarar är följande: 

 Är rollerna mellan bolagsstyrelse, VD och kommunstyrelse tydliga och ändamåls-

enliga? 

 Arbetar styrelsen på affärsmässiga grunder med för uppdraget relevant kompe-

tens? Föreligger anledning att komplettera styrelserna med styrelsekompetens från 

näringslivet? 

 Har VD förutsättningar att driva bolagen på affärsmässigt sätt? 

 Har bolagen förutsättningar att verkställa sina ägardirektiv? 

 Har bolagen förutsättningar att medverka i och verka för kommunens expansion 

samt att utveckla Upplands-Bro till en attraktiv boende- och verksamhetsort? 

 Utnyttjas samordningsfördelar inom bolagskoncernen och mellan bolagskoncernen 

och ägaren? 

2.3. Revisionskriterier 
I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:  

 Kommunallagen 

 Aktiebolagslagen  

 Lag om allmännyttiga kommunala aktiebolag 

 Bolagsordningar 

 Ägardirektiv  

 Övergripande mål och budget 2020, antagen av kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelsens årliga prövning av bolagen enligt kommunlagen 6 kap 9 § 
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2.4. Genomförande 
Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Samtliga intervjuade 
har beretts tillfälle att sakgranska rapporten vilket innebär att de fakta som rapporten hänvisar 
till är kvalitetssäkrade av de som granskats. All korrespondens kring faktakontrollen har arki-
verats. Slutsatserna och revisionsbedömningarna ansvarar EY för. Granskningen är genom-
förd under oktober 2020 - februari 2021.   
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3. Granskningsresultat  

3.1. Organisation och bolagsstyrning 

3.1.1. Tydlighet mellan roller  
För att förstå frågan om rolltydlighet inleder vi med en kort beskrivning av hur ansvaret skiljer 
sig åt mellan aktiebolag och kommunal verksamhet. 
 
Ur ”Styrelseledamöters lojalitetsplikt – Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter” av 
jur dr Jessica Östberg har vi hämtat följande: 
 
”Det saknas till viss del lagstiftning om lojalitetsplikt för VD och styrelseledamöter men styrel-
seledamöter och VD har en omfattande lojalitetsplikt genom den förtroendefulla ställning de 
har i bolaget. Denna lojalitetsplikt framgår bland annat av aktiebolagslagens (ABL) gene-
ralklausul (8 kap. 41 §) och av bestämmelserna om jäv (8 kap. 23 §) och för verkställande 
direktören (VD) följer lojalitetsplikten även av anställningen.” 
 
Enligt lojalitetsplikten ska bolagets vinstsyfte stå i centrum och bolagets intressen alltid iakt-
tas. Styrelseledamöterna och VD ska alltid beakta bolagets bästa och har dessutom plikt att 
värna om aktieägarnas intressen av att aktiebolagslagen, bolagsordningen och årsredovis-
ningslagen följs.  
 
I aktiebolagslagen (2005:551) 29 kap. finns dessutom särskilda skadeståndsrättsliga an-
svarsregler för VD och styrelseledamot. 
 
Huvudregeln om skadeståndsansvar för VD finns i 29 kap. 1 § 1 st. ABL 
 
”En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt upp-
drag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan. Detsamma gäller 
när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, till-
lämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.” 
 
Det anses svårt att avgöra vilka handlingar som medför skadeståndsansvar, allmänt kan 
man dock säga att dåliga affärer eller tidvis förlustbringande verksamhet inte räcker för att 
skadeståndsansvar ska inträda. Aktiebolagslagens regler om skadeståndsansvar tar sin ut-
gångspunkt i att styrelseledamot och VD är sysslomän (d v s att de självständigt handhar bo-
lagets angelägenheter). Om sysslomannen skadar bolaget, aktieägare eller annan till följd av 
vårdslös förvaltning är denne skyldig att ersätta sin uppdragsgivare. Styrelseledamot kan bli 
personligt betalningsansvarig för vissa av bolagets förpliktelser, exempelvis lokalhyror, skat-
ter och avgifter. Det är bolagsstämman som avgör om en skadeståndstalan ska väckas mot 
styrelseledamot eller VD. I praktiken är det mycket sällsynt att en kommun använder aktiebo-
lagslagens ansvarsregler mot styrelseledamöter i kommunala bolag och har oftare valt att 
byta ut styrelseledamot de inte varit nöjd med, eller att inte nominera denne till ny mandatpe-
riod. 
 
Kommunallagen saknar motsvarande regler för nämndledamöter och anställda i ledande be-
fattning. Lojalitet och ansvar för chefer får främst ses som en del av anställningen medan det 
för ledamöterna i nämnd eller kommunstyrelse främst är att se som ett politiskt ansvar. Det 
finns dock andra former av ansvar, exempelvis för arbetsmiljön, reglerad i Arbetsmiljölagen 
(1977:1160). Sådant ansvar är straffsanktionerat. 
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Lojalitetskravet är med andra ord något att beakta beroende på från vilken roll och utgångs-
punkt respektive person agerar, och det är särskilt väsentligt att hålla i minnet om det förelig-
ger (som i Upplands-Bro) personunion mellan olika funktioner, exempelvis som kommundi-
rektör tillika VD i moderbolaget respektive kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande i 
moderbolaget Upplands-Bro kommunföretag AB. De olika rollerna behöver hållas isär utifrån 
ansvars- och lojalitetsbegreppet. I allt väsentligt bör dessa roller inte hamna i konflikt med 
varandra men de bör alltid beaktas och eventuella intressekonflikter förebyggas.  

 

Likt många andra kommuner med kommunala bolag sitter flera personer i Upplands-Bro på 
mer än en post i kommunen och dess bolag. Styrelseledamöterna i bolagen är även förtroen-
devalda i kommunen.  
 
I intervjuer har det framkommit att det kan vara svårt att särskilja dessa roller och veta vilken 
roll den person man talar med företräder för tillfället. Under intervjuerna har det inte fram-
kommit några händelser där detta varit anledning till problem annat än otydlighet.   

3.1.2. Arbetar styrelsen på affärsmässiga grunder med för uppdraget relevant kompe-
tens?   

Vi inleder med att beskriva vilka regler som gäller för valbarhet till en bolagsstyrelse.  
 
Styrelserna i moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB samt dotterbolagen AB Upp-
lands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utses av kommunfullmäktige och 
speglar den politiska mandatfördelningen. Att tillsätta styrelse i bolagen enligt denna metod 
är inget lagmässigt krav enligt Aktiebolagslagen och skulle således kunna ändras. Enligt Ak-
tiebolagslagen kap 8 §§ 9 -11 är kraven för att få vara styrelseledamot att: 
 

- vara minst 18 år 
- inte vara i konkurs 
- inte ha förvaltare 
- inte ha näringsförbud 

 
Hälften av en bolagsstyrelse ska vara bosatt inom EES men et finns inget krav på bosättning 
i den egna kommunen och de valbarhetskrav som gäller enligt kommunallagen är inte till-
lämpliga i kommunala bolag. 
 
Ovanstående innebär att aktiebolagslagen ställer relativt okomplicerade krav på styrelsernas 
sammansättning, vilken därför är möjlig att ändra och välja in s k styrelseproffs eller personer 
med annan kompetens. Det är ytterst kommunfullmäktige som ägare som avgör frågan och 
alltid utser ledamöter i bolagen. Om bolagsstyrelserna ska innehålla ”professionella styrelse-
ledamöter” som tillsätts utifrån specifik kompetens eller branschkunskap måste emellertid 
reglerna i kommunallagen om proportionella val beaktas och någon form av politisk överens-
kommelse om sådana styrelseledamöter träffas. 
 
Vid intervjuer framkommer inget entydigt svar om det föreligger anledning att komplettera 
styrelserna med styrelsekompetens från näringslivet. En del anser att styrelserna har den 
kompetens som behövs och tycker det fungerar bra i nuläget. Men även motsatta åsikter lyfts 
fram med behov av ytterligare kompetens i bolagsstyrelserna.  
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På frågan om varför detta bör ske framförs uppfattning om att det kan bli ”för politiskt” i styrel-
serna och det finns risk att ledamöterna mer följer partilinjen än bolagets intressen. Vi noterar 
att i protokollen från moderbolaget bakom ledamöternas namn redovisas partibeteckning, vil-
ket inte görs i protokollen från dotterbolagen. 
 
I fråga om affärsmässighet gäller vissa regler för kommunala bolag. Huvudregeln är ”själv-
kostnadsprincipen” (Kommunallagen 2 kap 6 § ”Kommuner och regioner får inte ta ut högre 
avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahål-
ler.”)  såvida inte annat framgår av särlagstiftning.  
 
Konkurrensverket beskriver kommuners möjligheter att bedriva affärsverksamhet i ”Kommu-
nal prissättning i konkurrens En modifierad underskotts- och självkostnadsprincip”. 
 
Konkurrensverket framhåller att kommuner inte utan särskilda skäl får engagera sig på nä-
ringslivets område och denna inskränkning finns i kommunallagen 2 kap. 7 §. En kommun får 
som huvudregel endast engagera sig i verksamhet som är av allmännyttig natur som bedrivs 
utan vinstsyfte – verksamheten får inte bedrivas i spekulativt syfte. 
 
Bestämmelsen som föreskriver att vinstsyfte inte får förekomma avgränsar också området för 
när kommunal näringsverksamhet kan anses vara tillåten. Att verksamheten ska bedrivas 
utan vinstsyfte innebär att verksamheten ska ha annat syfte än vinst. En tolkning som kon-
kurrensverket gör är att verksamheten får gå med vinst under förutsättning att vinsten inte är 
åsyftad.  
 
Det finns emellertid särlagstiftning som ger kommuner rätt att agera affärsmässigt. En särlag-
stiftning är Lag om allmännyttiga kommunala aktiebolag 2010:879. I dess § 2 skrivs att ett 
allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga 
principer. I §3 finns dock begränsning av ägarens möjlighet att ta ut vinst från bolaget. 
 
Affärsmässigheten innebär även att kommunen inte utan vidare kan stödja bolaget ekono-
miskt och att bolaget måste ställa marknadsmässiga avkastningskrav på investeringar. Kra-
vet på affärsmässighet gäller dock på lång sikt och för bolaget som helhet, inte för enskilda 
åtgärder.  
 
För moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB och för dotterbolaget Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB saknas särlagstiftning som medger affärsmässighet. För dessa bolag 
gäller istället självkostnadsprincipen. 
 
Kommunfullmäktige har i ägardirektivet angivit att AB Upplands-Brohus ska generera en di-
rektavkastning på minst 2,7% räknat på fastigheternas marknadsvärde. Detta avkastnings-
krav kan tolkas som måttet på bolagets affärsmässighet. Bolaget ska dessutom för perioden 
2020 till 2030 som riktvärde ha en soliditet motsvarande 20%.   
 
För Upplands-Bro Kommunfastigheter AB anger kommunfullmäktige i ägardirektivet att bola-
gets avkastning ska vara 3,7% räknat på eget kapital. Detta kan då tolkas som ett mått på 
självkostnad. 

Moderbolaget Upplands-Bro kommunföretag AB har enligt kommunens hemsida har som hu-
vuduppgift att: 

• med sina verksamheter bidra till att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv 
boende- och verksamhetsort,  
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• styra och följa upp verksamheterna i dotterbolagen med hänsyn till kommunens bo-
lagspolicy, generella ägardirektiv och årliga ägardirektiv, samt  

• utveckla den operativa organisationens effektivitet genom samverkan mellan de ingå-
ende dotterbolagen. 

Texten på hemsidan kan jämföras med den i bolagsordningen som anger att bolaget ska 

• äga och förvalta aktier i Upplands-Bro kommuns hel- och/eller delägda bolag 
• initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet. 
• utföra det uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.  
• samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett 

värdeskapande sätt samt  
• samordna övergripande finansiella frågor och riskexponeringar. 

 
Texterna beskriver samma bolag men är inte helt överensstämmande vilket kan ge utrymme 
för tolkning, vilket vi kommit i kontakt även med i andra avseenden. 
 
Moderbolaget bedriver ingen egen självständig verksamhet och har inte erlagts något av-
kastningskrav.  
 
Frågan om eventuell vinstutdelning från bolagen beslutas i särskild ordning av kommunfull-
mäktige.  
 
AB Upplands-Brohus styrelseordförande uppger i intervju att bolaget beaktar affärsmässighet 
i enlighet med ägardirektiv och lagregler. Vid granskning av affärsplan 2020, uppföljningar 
och styrelseprotokoll vidimeras ordförandens uppgifter. 
 
För Upplands-Bro Kommunfastigheter AB gäller självkostnadsprincipen vilket innebär att hy-
resnivån företaget tar ut för sina verksamhetslokaler regleras i samband med kommunstyrel-
sens budgetberedning och beslut i kommunfullmäktige som sedan överförs till bolaget via 
ägardirektiv. Hyrorna för verksamhetslokaler är således inte marknadsmässigt/affärsmässigt 
satta. 

3.1.3. Har VD förutsättningar att driva bolagen på affärsmässigt sätt? 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus har som tidigare konstate-
rats personunion vilket innebär att båda bolagen har samma VD. Bostadsbolaget säljer per-
sonella tjänster till Kommunfastigheter som i sin tur utgår från självkostnadsprincipen medan 
bostadsbolaget ska agera affärsmässigt.  
 
VD angav i intervjun att förutsättningarna att agera affärsmässigt i bostadsbolaget är goda 
men att det förekommer utmaningar. VD ser sin uppgift utifrån lojalitetsprincipen varför de 
valt att inte samordna vissa funktioner med kommunen.  
 
I intervjuer med företrädare för Upplands-Bro kommunföretag AB (moderbolaget) framkom-
mer att moderbolagets funktion inte upplevs som helt självklar, och kan t o m ifrågasättas. 
Den generella uppfattningen bland de intervjuade är att moderbolaget förvisso har en sam-
ordnande funktion som antingen går att utveckla - eller avveckla.   
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Moderbolagets VD, tillika kommundirektör, ska som VD direkt underställd bolagsstyrelsen 
ansvara för att moderbolaget lever upp till bolagsordningen att bland annat ”initiera och driva 
särskilda projekt i syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet”, ”samordna och tillsam-
mans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett värdeskapande sätt”. 
 
Moderbolagets VD ger uttryck för viss svårighet att motsvara uppdraget att ”initiera och driva 
särskilda projekt” samt att ”samordna” och ”utveckla”. En orsak är svårigheten att i varje ex-
empel hantera affärsmässigheten hos det ena dotterbolaget även då det ur ett övergripande 
perspektiv kan uppfattas som gynnande av helheten, d v s bolagskoncernen och kommun-
koncernen. Affärsmässigheten är, som framgår, dessutom endast kopplat till bostadsbolaget 
medan de två övriga bolagen (liksom kommunen) omfattas av självkostnadsprincipen. VD-
uppdraget upplevs otydligt och svårt att hantera och det anses finnas behov av att förtydliga 
både direktörens och moderbolagets mandat. 

3.1.4. Verkställa ägardirektiv 
En del av kommunens formella redskap för ägarstyrning är ägardirektiven. Ägardirektiven tas 
fram av kommunfullmäktige och ges till bolagen. Det finns generella ägardirektiv som omfat-
tar alla bolag samt specifika för AB Upplands-Brohus samt Upplands-Bro kommunfastigheter 
AB.  
 
Vid intervjuer har det framkommit olika uppfattningar om hur detaljerade ägardirektiven ska 
vara. Det fanns uppfattning att de är för detaljerade och borde vara mer övergripande men 
även uppfattningen att de redan är på övergripande nivå och att detaljeringsgraden är lagom.  
 
Det lyfts även fram en upplevd otydlighet i ägardirektivens utformning vilken anges leda till 
behov av tolkning. Vid intervjuerna har det framkommit att dotterbolagens ledning vänder sig 
till olika personer för tolkning och att det inte ges en enhällig tolkning av ägardirektiven. Nå-
gon skriftlig tolkning av ägardirektiven sker inte. Tolkningarna uppges sakna tillräcklig trans-
parens. 
 
Det är även en upplevd otydlighet av vem och med vilket mandat som tolkningar ska ske 
samt hur dessa ska kommuniceras/förankras. Från ägarhåll är upplevelsen att behovet av 
tolkning är både överdrivet och tidsödande.   
 
Ett av ägardirektiven anger: ”Ombilda minst 20% av hyresbeståndet i Upplands-Bro kom-
mun. Ombildningen bör ske i huvudsak i Bro med syftet att bryta bostadssegregationen.”. 
Detta ägardirektiv omnämns i flera intervjuer som en svårighet och bostadsbolagets styrelse 
har i protokoll angivit vilka åtgärder de vidtagit samt kommunikationen med ägaren. Emeller-
tid upplever ägaren ”att inget händer” och att frågan dras i långbänk.   

3.1.5. Kommunens expansion 
Bostadsbolaget är en av flera aktörer på den öppna marknaden och kan av ägaren ges 
byggprojekt för nybyggnationer eller ombildning. 
 
Bostadsbolaget har ägardirektivet att ”Under perioden 2019 – 2022 påbörja nybyggnation av 
minst 300 lägenheter.” Perioden sammanfaller med innevarande mandatperiod och målet 
anses av intervjuade som möjligt att uppnå och affärsrisken som ringa då efterfrågan på bo-
städer är stort. Det finns emellertid även här utrymme för tolkning. Uttrycket ”påbörja” är inte 
detsamma som att 300 lägenheter är inflyttningsklara.  
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I intervju framfördes att kommunen inte har tillräcklig planberedskap för att motsvara bola-
gets behov men frågan behöver en djupare analys än vad som varit möjligt inom ramen för 
denna granskning.   
 
Kommunfastigheters medverkan till den kommunala expansionen ses i rollen som tillhanda-
hållare av kommunala verksamhetslokaler men har inget monopol på lokaler, kommunen kan 
välja att förhyra eller anskaffa lokaler via andra aktörer. Kommunen har sedan kort tid tillsatt 
funktion som fastighetsstrateg med uppgift att arbeta med lokalförsörjning. Det sägs finnas 
behov av att samordna anskaffning och nyttjande av verksamhetslokaler. 

3.1.6. Samordningsfördelar 
Att samordna vissa funktioner mellan bolagen inom koncernen och mellan bolagen och äga-
ren kan hålla nere kostnader för samtliga parter. Samordningsuppdraget återfinns i ägardi-
rektiv.  
 
Vid intervjuer framkommer att detta är en uppgift med olika infallsvinklar och att det i dagslä-
get endast sker en begränsad samordning. Vi uppfattar en oenighet om vilka fördelar vissa 
samordningar skulle innebära för respektive bolag och kommun. Under intervjuerna har det 
däremot framkommit ett antal områden där samordning möjligt skulle kunna tillbringa fördelar 
både för bolagen och ägare såsom upphandling, ekonomi/lön, IT och kundmottagning/re-
ception. 
 
Ägarrepresentanterna uttrycker synpunkten att bolagen förvisso är egna juridiska personer 
men bör för bättre synergieffekter knytas närmare kommunen och lyfter att detta tydliggjorts i 
ägardirektivet avseende samordning. Dotterbolagens representanter fokuserar mer på re-
spektive bolags effektivitet. 
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4. Sammanfattande bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att rollerna mellan bolagsstyrelse, VD och ägare inte är 
tillräckligt tydliga. Det samma gäller rollen som moderbolag och dess funktioner. Ifråga om 
förutsättningarna för styrelser och VD att driva bolagen på affärsmässiga grunder bedömer vi 
att dessa förutsättningar tillämpas inom AB Upplands-Brohus, som är det enda av de tre bo-
lagen med lagstöd för affärsmässig verksamhet. De övriga två agerar utifrån självkostnads-
principen. För samtliga bolag ser vi även förutsättningar att verkställa ägardirektiv och med-
verka i kommunens expansion. Dock ser vi behov av ett medvetandegörande av de rollkon-
flikter som kan förekomma vid personunioner samt att tydliggöra en god och transparent 
struktur för hur ägardirektiv ska verkställas, vid behov tolkas, och följas upp. 
 
Vår bedömning grundar sig på följande: 
 

Revisionsfråga Bedömning 

Är rollerna mellan bolagssty-

relse, VD och kommunsty-

relse tydliga och ändamålsen-

liga? 

 

Nej, Rådande personunion kan skapa otydlighet relativt 

uppdrag, lojalitet och mandat. Moderbolagets uppdrag upp-

levs dessutom som otydligt.  

Arbetar styrelsen på affärs-

mässiga grunder med för upp-

draget relevant kompetens? 

Föreligger anledning att kom-

plettera styrelserna med sty-

relsekompetens från närings-

livet? 

 

Ja. Affärsmässighet omfattar enbart AB Upplands-Brohus 

och styrelsen utför uppdraget på denna grund. Vi noterar 

synpunkter kring risk för inslag av partipolitik men ser få 

konkreta uttryck. Behovet att komplettera styrelserna med 

kompetens från näringslivet förfaller splittrad och är ytterst 

en ägarfråga. För AB Upplands-Brohus kan det vara rele-

vant att utreda möjligheten medan det för övriga bolag som 

omfattas av självkostnadsprincipen, och utför uppdrag 

mycket näraliggande den kommunala verksamheten, kan 

det uppfattas som mindre aktuellt.  

Upplands-Bro kommunfastigheter AB bedriver verksamhet 

som likväl kan utföras inom ordinarie kommunal organisat-

ionen (nämnd/förvaltning) medan moderbolaget Upplands-

Bro kommunföretag AB uppdrag som aktieägare får bedö-

mas i ljuset av den begränsade möjligheten till koncernbi-

drag som dotterbolagen medger, men i övrigt ses som en 

ägare som mer aktivt än idag kan verkställa samordnings-

uppdraget.   

Har VD förutsättningar att 

driva bolagen på affärsmäss-

igt sätt? 

Ja, i fråga om Upplands-Brohus AB, Övriga bolag omfattas 

av självkostnadsprincipen.  

I den mån moderbolaget mer aktivt än förnärvarande ska 

arbeta med samordning och utveckling bör VDs möjligheter 

att ägna tillräckligt med tid åt uppdraget belysas, givet den-

nes uppdrag som kommundirektör. 
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Har bolagen förutsättningar 

att verkställa sina ägardirek-

tiv? 

Ja, vår bedömning är att bolagen har förutsättningar att 

verkställa sina ägardirektiv. Utmaningar synes ligga i direk-

tivens tolkning och praktiskt genomförande. Här föreligger 

problem som bör åtgärdas snarast.  

Har bolagen förutsättningar 

att medverka i och verka för 

kommunens expansion samt 

att utveckla Upplands-Bro till 

en attraktiv boende- och verk-

samhetsort? 

 

Ja, med stöd i bolagsordningar och ägardirektiv ges samt-

liga bolag sådan förutsättning. Det bör ske i nära samverkan 

med de strategiska resurser som kommunen förfogar över. 

Vi erfar att sådana forum finns och tillämpas. Det har lyfts 

fram att kommunens planberedskap kan vara en begrän-

sande faktor men vi har inom ramen för denna granskning 

inte djupare undersökt sakfrågan. 

Utnyttjas samordningsförde-

lar inom bolagskoncernen och 

mellan bolagskoncernen och 

ägaren? 

 

Nej och vi grundar bedömningen på intervjuer och avsak-

nad på en strukturerad kartläggning av samordningsmöjlig-

heter, dess risker och möjligheter. Samordningsmöjligheter 

kan innebära att bolagen inom ramen för sina uppdrag över-

tar vissa delar av kommunens resurser likväl som tvärt om. 

Vi finner ingen inventering och/eller analys av möjliga sam-

ordningsområden i någon riktning. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi Upplands-Bro kommunföretag AB i samver-
kan med dotterbolag och kommunen: 

 Belys och tydliggör de olika rollernas innebörd, ansvar och lojalitet. Det avser funkt-
ioner inom bolagen, i förekommande personunioner samt moderbolagets roll, mandat 
och ansvar. Om Upplands-Bro kommun önskar förstärka moderbolagets (Upplands-
Bro kommunföretag AB) roll i koncernen kan exempelvis kommunfullmäktige ge bola-
get i uppdrag att utfärda ägardirektiv till dotterbolagen i administrativa och ickeprinci-
piella frågor, och i förekommande fall återrapportera till kommunfullmäktige. 

 Belys vad ”affärsmässighet” innebär och hur den ska bedömas på kort och lång sikt. 
Jämför begreppet med ägardirektivets uttryck ”aktivt samhällsansvar” och innebörden 
av att vara samhällsnyttiga företag. 

 Säkerställ ägardirektivens tydlighet och reducera behov av tolkning. Då behov förelig-
ger kan exempelvis Upplands-Bro kommunföretag AB ges i kompletterande uppdrag 
att tolka ägardirektiv och återrapportera sådan tolkning till kommunfullmäktige. Idag 
anges för moderbolaget: ”Vid den händelse att något av de givna ägardirektiven för 
respektive dotterbolag kommer i konflikt med ett ägardirektiv från annat dotterbolag, 
ska moderbolaget tillfrågas”. Det finns alltså redan ett uppdrag att tolka ägardirektiv 
men det omfattar inte de situationer som framkommit i granskningen. 

 Upplands-Bro kommunföretag AB bör överväga att ge dotterbolagen i uppdrag att ta 
fram förslag på områden för koncern- och kommunsamverkan. En sådan inventering 
bör analyseras utifrån koncern- och kommunnytta med beaktande av tillräcklig affärs-
mässighet och samhällsansvar.  

Upplands-Bro den 23 februari 2021 

Mattias Öster Waara  Jan Darrell  
Revisor, EY   Cert. kommunal yrkesrevisor 
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Bilaga 1: Källförteckning 
 
Dokument: 
 Kommunstyrelsens och bolagens styrelseprotokoll 

 Ägardirektiv 

 Årsredovisningar 2019 

 Uppföljningar 2020 

 Verksamhetsplaner/affärsplaner 

 

Intervjuade funktioner: 
 
 Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande 

 Kommundirektör 

 Ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande och VD, Upplands-Bro kommunföretag 
AB 

 VD, Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 Ordförande, vice ordförande och VD, AB Upplands-Brohus 

 Ekonomichef, Upplands-Bro kommun 

 T f Samhällsbyggnadschef, Upplands-Bro kommun 
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Upplands-Bro kommun   Revisionsskrivelse 2021-02-23 

Lekmannarevisionen 

 

Till: Styrelserna för Upplands-Bro kommunföretag AB, Upplands-Bro 

kommunfastigheter AB, AB Upplands-Brohus 

 

För kännedom: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 

 
 
Granskning av bolagsstyrning 
 
EY har på uppdrag av Upplands-Bro kommuns bolags lekmannarevisorer granskat bolagsstyrelserna i 

syfte att bedöma om bolagsstyrelserna agerar ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. 

Vår sammanfattande bedömning är att rollerna mellan bolagsstyrelse, VD och ägare inte är tillräckligt 

tydliga. Det samma gäller rollen som moderbolag och dess funktioner. Ifråga om förutsättningarna för 

styrelser och VD att driva bolagen på affärsmässiga grunder bedömer vi att dessa förutsättningar 

tillämpas inom AB Upplands-Brohus, som är det enda av de tre bolagen med lagstöd för affärsmässig 

verksamhet. De övriga två agerar utifrån självkostnadsprincipen. För samtliga bolag ser vi även 

förutsättningar att verkställa ägardirektiv och medverka i kommunens expansion. Dock ser vi behov av 

ett medvetandegörande av de rollkonflikter som kan förekomma vid personunioner samt att tydliggöra 

en god och transparent struktur för hur ägardirektiv ska verkställas, vid behov tolkas, och följas upp.  

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi att Upplands-Bro kommunföretag AB i samverkan med 

dotterbolag och kommunen:  

• Belys och tydliggör de olika rollernas innebörd, ansvar och lojalitet. Det avser funktioner inom 
bolagen, i förekommande personunioner samt moderbolagets roll, mandat och ansvar. Om 
Upplands-Bro kommun önskar förstärka moderbolagets (Upplands-Bro kommunföretag AB) 
roll i koncernen kan exempelvis kommunfullmäktige ge bolaget i uppdrag att utfärda 
ägardirektiv till dotterbolagen i administrativa och ickeprincipiella frågor, och i förekommande 
fall återrapportera till kommunfullmäktige. 

• Belys vad ”affärsmässighet” innebär och hur den ska bedömas på kort och lång sikt. Jämför 
begreppet med ägardirektivets uttryck ”aktivt samhällsansvar” och innebörden av att vara 
samhällsnyttiga företag. 

• Säkerställ ägardirektivens tydlighet och reducera behov av tolkning. Då behov föreligger kan 
exempelvis Upplands-Bro kommunföretag AB ges i kompletterande uppdrag att tolka 
ägardirektiv och återrapportera sådan tolkning till kommunfullmäktige. Idag anges för 
moderbolaget: ”Vid den händelse att något av de givna ägardirektiven för respektive 
dotterbolag kommer i konflikt med ett ägardirektiv från annat dotterbolag, ska moderbolaget 
tillfrågas”. Det finns alltså redan ett uppdrag att tolka ägardirektiv men det omfattar inte de 
situationer som framkommit i granskningen. 

• Upplands-Bro kommunföretag AB bör överväga att ge dotterbolagen i uppdrag att ta fram 
förslag på områden för koncern- och kommunsamverkan. En sådan inventering bör 
analyseras utifrån koncern- och kommunnytta med beaktande av tillräcklig affärsmässighet 
och samhällsansvar.  
 

Vi önskar svar från styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB senast 2021-05-31. 

Lekmannarevisorerna i Upplands-Bro kommunföretag 

 

 

Roger Gerdin                                                 Thomas Ljunggren  

 

Bilaga: Revisionsrapport – Granskning av bolagsstyrning 
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PROTOKOLLSUTDRAG 6 (10)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

 

§ 131 Modell för styrning och ledning av 
kommunens bolag 
 Dnr KS 22/0567 

Beslut 

Kommundirektören ges i uppdrag att se över och lämna förslag på ny modell 

för styrning och ledning av kommunens bolag. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun växer och flera strategiska satsningar och förflyttningar 

har genomförts och kommer att genomföras för att möta kommunens 

samhällsutmaningar. Viktiga områden där fokuserade satsningar genomförs är 

trygghet, invånaren först, social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet samt 

folkhälsa. Kommunen genomgår i och med tillväxt och dessa satsningar 

genomgripande förändringar. Styrning, uppdrag och direktiv, 

koncerngemensamt arbete samt uppföljning av bolagens verksamhet är viktiga 

verktyg för att säkerställa att kommunens bolag arbetar i enlighet med 

strategisk inriktning för kommunen. 

Upplands-Bro kommun har under perioden 2019–2021 förstärkt 

koncerngemensamt arbete genom övergripande mål och riktning för 

kommunen. För att möta framtidens utmaningar behövs en ny modell rörande 

styrning och ledning av bolagen. Nya strategiska vägval bör tas fram baserad 

på kommunens behov för att säkra att bolagen blir ett kraftfullt verktyg i 

kommunens förflyttning. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2022 

 Revisionsrapport – Granskning av bolagsstyrning den 23 februari 2021 

Förslag till beslut 

Kommundirektören ges i uppdrag att se över och lämna förslag på ny modell 

för styrning och ledning av kommunens bolag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga bolag 

 Samtliga nämnder 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

 

 Kommunfullmäktige  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mikael Berg 

   

Juridikenheten 

   

Mikael.Berg@upplands-bro.se 

2022-11-09 KS 22/0660  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Upprättande av fastighetsnämnd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Inrättande av ny fastighetsnämnd, vars ansvarsområde framgår av 

reglemente. Fastighetsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2023. 

2. Antalet ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden fastställs 11 ledamöter 

och 11 ersättare. 

3. Reglemente för fastighetsnämnden antas enligt bilaga 1, och börjar att gälla 

den 1 januari 2023 

4. De handlingar som tillhör befintliga nämnder ska från och med den 1 januari 

2023 överlämnas till fastighetsnämnden i de fall de har anknytning till de 

verksamheter som fastighetsnämnden tar över. Fastighetsnämnden övertar det 

ansvar som följer av avtal eller annan förpliktelse på grund av åtagandet som 

har anknytning till de verksamheter som fastighetsnämnden har. 

5. Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 januari 

2023 tillämpas i fastighetsnämnden avseende verksamhet som nämnden 

ansvarar för. 

6. Kommunstyrelsen ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i 

reglementet, som inte innebär ändringar i sak. Rätten kan delegeras till 

kommundirektör. 

Kommunstyrelsen beslutar 

För det fall kommunfullmäktige antar föreslaget reglemente ges 

kommundirektören befogenhet att göra redaktionella ändringar i reglementet, 

som inte innebär ändringar i sak. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har berett ett ärende att inrätta en fastighetsnämnd. 

Syftet med att inrätta en ny nämnd är att öka fokus på bostads- och 
fastighetsfrågorna i kommunen och samtidigt stärka styrningen och ledningen i 

de verksamheter som ansvarar för kommunens bostadsutveckling, 
fastighetsfrågor och lokalförsörjning. Den nya fastighetsnämnden föreslås vara 
en aktiv aktör för förvärv, försäljning och nybyggnation samt ansvara för att 

bereda kommunens bostads- och lokalförsörjning och fastighetsförvaltning i de 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-11-09 KS 22/0660 

 
 

 

fall lokaler eller bostäder ägs av kommunens fastighetsbolag. Nämnden ska 

säkerställa att de välfärdstjänster kommunen tillhandahåller har ändamålsenliga 
lokaler samt att kommunen kan erbjuda dess invånare bostäder samt lokal 

service genom upplåtande av kommersiella lokaler. 

Ärende 
Kommunledningskontoret har berett ett ärende att inrätta en fastighetsnämnd. 
Syftet med att inrätta en ny nämnd är att öka fokus på bostads- och 

fastighetsfrågorna i kommunen och samtidigt stärka styrningen och ledningen i 
de verksamheter som ansvarar för kommunens bostadsutveckling, 

fastighetsfrågor och lokalförsörjning. Verksamheter som omfattas av, eller 
berörs av den nyinrättade nämndens uppdrag är; Upplands-Brohus AB, 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB, Samhällsbyggnadskontoret, 

Kommunledningskontoret, Kultur- och Fritidskontoret, Utbildningskontoret 
samt Socialkontoret. 

Den nya fastighetsnämnden föreslås vara en aktiv aktör för förvärv, försäljning 
och nybyggnation samt ansvara för att bereda kommunens bostads- och 
lokalförsörjning och fastighetsförvaltning i de fall lokaler eller bostäder ägs av 

kommunens fastighetsbolag. Nämnden ska säkerställa att de välfärdstjänster 
kommunen tillhandahåller har ändamålsenliga lokaler samt att kommunen kan 

erbjuda dess invånare bostäder samt lokal service genom upplåtande av 
kommersiella lokaler. Detta innebär att fastighetsstrategiska frågor fortsatt 
hanteras i kommunstyrelsen. 

Inrättandet av en ny fastighetsnämnd innebär även att verksamheten i 
kommunens bolag, Upplands-Brohus AB och Upplands-Bro 

Kommunfastigheter AB styrs från aktuell nämnd. Detta vid sidan av 
styrelserna i bolagen. Fastighetsrelaterade frågor och ärenden bereds i 
fastighetsnämnd innan de bereds i kommunstyrelsen i de fall kommunallagen 

kräver beslut i kommunfullmäktige. 

Nämndens reglemente föreslås kompletteras med en tydligare beskrivning av 

vilka uppgifter nämnden tar över från kommunens andra nämnder under våren 
2023, när nämnden är i drift. 

Kommunfullmäktige föreslås anta ett reglemente enligt Bilaga 1, för 

fastighetsnämnden i enlighet med kommunledningskontorets förslag vilket 
sätter ramarna för den nya nämndens arbete.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2023 

• Föreslag till reglemente för fastighetsnämnden 

Barnperspektiv 

Den nya fastighetsnämnden föreslås vara en fastighetsförvaltningsnämnd med 

ansvar för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. Syftet med att inrätta en 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
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ny nämnd är att öka fokus och stärka styret på fastighetsfrågorna och 

lokalförsörjningen i kommunen. Detta kommer att gynna kommunens 

invånare, inte minst barn och unga, som kommer växa upp i en kommun där 

fastighetsresurserna tas om hand på ett mer effektivt sätt. 

 

Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Reglemente för Fastighetsnämnd 

 

Beslut sänds till 

 Juridikenheten för publicering av reglemente 

 Samhällsbyggnadskontoret för information och verkställighet av att 

flytta över ansvar och verksamhet till den nya nämnden 
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Reglemente för 
fastighetsnämnde
n 
 

Efter beslut om att fastställa reglemente kommer förstasidan i reglementet följa 
den mall som finns för övriga reglementen.
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Reglemente för fastighetsnämnden

Sid 3 av 4

1 § Inledande bestämmelser

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommuna lla ge n och i regleme nte med
gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder gäller bestämme lser na i detta
regleme nte.

Fastighets nä mnd e n består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

2 § Uppgifter
Fastighets nä mnd e n ansvarar för att bereda och bevaka kommune ns bostads- och
lokalförsör j ningsbe ho v i form av förvärv, försäljni ng och nybyggnat io n av
kommune ns bostads- och lokalbestånd. Fastighets nä mnde n svarar även för
kommune ns samlade lokalförsörj ni ng och fastighets för va lt ning.

3 § Personalpolitiken
Kommunst yr e lse n är anställnings m ynd ighe t och har ansvar för personalpolit ike n
samt för anställning och entlediga nde av all personal i kommune n. I
personalpolit iska frågor gäller vad som anges i kommunst yre lse ns reglemente.

4 § Övrig verksamhet
Fastighets nä mnd e n ska svara för:

1. fastighets för va lt ning innebära nde drift och underhåll av byggnader och yttre
anläggninga r,

2. lokalförsör j ning innebärande ansvara för att ändamålsenl iga lokaler för
kommune ns välfärdst jä nst er tillgodoses, innefa tta nde upplåtelse och hyra av
lokaler, i första hand från Upplands-Bro Kommunfas t ighe ter AB samt,

3. bostadsförsörjning och förvalt ning av bostäder innebärande att ansvara för
att bostäder och boendemiljöe r i enlighe t med ägarens direktiv till i första
hand Upplands-Bro Hus AB säkerställs

4. att förvalt ningsp la ner upprättas och aktualisera s årligen samt att
övergripande bokslut för den samlade fastighe ts för va lt ninge n sker årlige n

5. förvalt ningsä re nde n som avser nämndens verksamhet, samt
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Reglemente för fastighetsnämnden

Sid 4 av 4

6. upprättande och tecknande av avtal samt övriga överenskomme lse r inom
nämndens ansvarsområde.

Nämnden ska särskilt se till att verksamhete n följer de miljöstr ate giska
styrdokume nt som kommunfull mäk t ige antagit, i syfte att ge kommuninvå na r na en
god livs miljö nu och i framtiden.

Nämnden ska ta erforderliga beredskapshänsyn i planering och utveckling av sin
verksamhet.

5 § Delegering från
kommunfullmäktige

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

1. överenskomme ls e om betalning av fordran,

2. träffa och häva avtal inom nämndens verksamhetso mråde n

3. hyra lokaler för kommune ns behov, i första hand från Upplands-Bro
kommunfa st igheter AB, samt

4. upphandlingar enlig lagen om offentli g upphandling inom nämndens
verksamhetso mråde.
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

   

Kommunledningskontoret 

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2022-11-07 KS 22/0194  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Partistöd 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga partiers redovisningar och 

granskningsintyg för 2021 inkommit innan den 30 juni 2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för samtliga partier, 

i enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är 

representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket 

kommunallagen. 

Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig 

redovisning samt ett granskningsintyg. Redovisningen ska beskriva hur 

partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala 

demokratin. Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2022 

utbetalas inget stöd för nästkommande år om redovisning och 

granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid. 

Det sista datumet, vilket fastställs enligt 4 kap. 31 § andra stycket 

kommunallagen, för inlämnande av redovisning och granskningsrapport var 

den 31 juni 2022. Samtliga partier som är representerade i Upplands-Bro 

kommun i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket 

kommunallagen har lämnat in redovisningar och granskningsintyg. 

Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter förändringen av det 

förhöjda prisbasbeloppet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2022 

 Regler för Kommunaltpartistöd i Upplands-Bro kommun, beslutat av 

Kommunfullmäktige den 15 juni 2022 

 Redovisning av partistöd 2021, Miljöpartiet 

 Redovisning av partistöd 2021, Socialdemokraterna i Upplands-Bro 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-11-07 KS 22/0194 

 
 

 Redovisning av partistöd 2021, Upplands-Bro Centerpartikrets 

 Redovisning av partistöd 2021, Kristdemokraterna 

 Redovisning av partistöd 2021, Moderata Samlingspartiet i Bro 

 Redovisning av partistöd 2021, Liberalerna Upplands-Bro 

 Redovisning av partistöd 2021, Vänsterpartiet 

 Redovisning av partistöd 2021, Sverigedemokraterna 

Ärendet 

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 

kommunalt partistöd. Kommunfullmäktige beslutade även om regler för 

kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun den 15 juni 2022.  

Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är 

representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket 

kommunallagen. 

Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig 

redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 4 

kap. 29 § första stycket kommunallagen. Redovisningen ska beskriva hur 

partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala 

demokratin. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg och fullmäktige 

får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och 

granskningsrapport. 

Enligt de regler som Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2022 utbetalas inget 

stöd för nästkommande år om redovisning och granskningsrapport inte lämnats 

in till Kommunstyrelsen inom föreskriven tid. Det sista datumet, vilket 

fastställs enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen, för inlämnande av 

redovisning och granskningsrapport var den 31 juni 2022. Samtliga partier som 

är representerade i Upplands-Bro kommun i enlighet med vad som föreskrivs i 

4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen har lämnat in redovisningar och 

granskningsintyg.  

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 

Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning i 

enlighet med reglerna vid sitt sista ordinarie sammanträde året innan det år 

stödet ska omfatta. Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter 

förändringen av det förhöjda prisbasbeloppet. 

Barnperspektiv 

Partistödet gör det möjligt för partierna att bedriva lokalt demokratiskt arbete. 

En fungerande lokal demokrati har positiva effekter för hela samhället och 

bidrar till friare uppväxt för barn och unga.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-11-07 KS 22/0194 

 
 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Regler för Kommunaltpartistöd i Upplands-Bro kommun, beslutat av 

Kommunfullmäktige den 15 juni 2022 

2. Redovisning av partistöd 2021, Miljöpartiet 

3. Redovisning av partistöd 2021, Socialdemokraterna i Upplands-Bro 

4. Redovisning av partistöd 2021, Upplands-Bro Centerpartikrets 

5. Redovisning av partistöd 2021, Kristdemokraterna 

6. Redovisning av partistöd 2021, Moderata Samlingspartiet i Bro 

7. Redovisning av partistöd 2021, Liberalerna Upplands-Bro 

8. Redovisning av partistöd 2021, Vänsterpartiet 

9. Redovisning av partistöd 2021, Sverigedemokraterna 

Beslut sänds till 

 Samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i 

Upplands-Bro 
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Regler för kommunalt 
partistöd och lokalbidrag 
i Upplands-Bro kommun 
Beslutad av kommunfullmäktige 2022-06-15
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Regler för kommunalt partistöd och lokalbidrag i Upplands-Bro 
kommun 

Sid 2 av 2 

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. I Upplands-Bro kommun ska därutöver följande gälla: 

§1 Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket 
kommunallagen. 

§2 Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av 

• ett grundstöd, som uppgår till ett förhöjt prisbasbelopp per de första två
mandaten per parti och år, samt

• ett mandatstöd, som uppgår till 54 % av ett förhöjt prisbasbelopp per
mandat över två per parti och år.

§3 Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställdenligt 14 kap vallagen (2005:837).  

Partistöd utgår under sex månader efter det att representationen upphört. Efter 
ordinarie val utgår partistöd enligt ny fördelning av mandat i kommunfullmäktige 
från kommande årsskifte efter valet.  

§4 Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  

§5 Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning och belopp 
i enlighet med reglerna vid sitt sista ordinarie sammanträde året innan det år 
stödet ska omfatta. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § 
andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

§6 Rätt till lokalbidrag
Varje parti som är representerat i Kommunfullmäktige är berättigat till max två 
förhöjda prisbasbelopp i form av lokalbidrag. Utbetalningen till partierna grundar 
sig på den faktiska kostnaden som partierna redovisar i form av hyresunderlag. 
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Upplands-Bro kommun 

Användning av partistöd 

Kostnader för lokal, utbildning, ersättning till föresläsare, material, utskick m.m. 

Kommunalt partistöd 2020: 97'200 SEK Lokalhyra: -75'000 SEK

Kommunalt lokalbidrag 2020: 75'000 SEK Partikampanjer: -6'500 SEK 

Summa: 172'200 SEK 

Partistöd som överförts till andra delar av 

partiorganisationen 

Köpta tjänster från andra delar av 

partiorganisationen 

Fonderade medel inför nästa val 

I Belopp 

72'700 SEK 

Underskrifter 

Ort och datum 

\ I I� r2 <:)'}_ 'L �e..C)

 
Namnförtydligande 

tt\t.''e�)'=: � ��tto u,

Kurs & Konferens: -9'000 SEK 

Möte & Föreläsning: -4'000 SEK 

System & Redovisn. -5'000 SEK 

Summa: -99'500 SEK

Vilka motprestationer har erhållits för att stärka 

partiets ställning i den lokala demokratin 

- Medlemsvärvning/fler medlemmar

- Debattforum

- Utåtriktad information gällande

partiets ställning i lokala frågor

Vilka motprestationer har erhållits för att stärka 

partiets ställning i den lokala demokratin 

Ort och datum 

Underskrift kassör 

Namnförtydligande 

MicJrie/b /;m11ih/

7.,q/b - � 6re
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Modell för ersättning till privatpersoner som tar 
emot flyktingar i sitt hem  

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av uppdraget till 

kommundirektören att införa en modell för ersättning till de 

privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem. 

2. För det fall att modellen antas av Kommunfullmäktige beslutar 

Kommunstyrelsen att kommundirektören får i uppdrag att verkställa 

och implementera beslutet. 

3. För det fall att modellen antas av Kommunfullmäktige ska uppföljning 

ske genom årlig rapportering till Kommunstyrelsen. I samband med 

återrapportering ska kommunstyrelsen ta ställning till om det finns 

fortsatt behov av modellen. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar den föreslagna modellen för ersättning till 

privatpersoner för mottagande av personer som omfattas av EU:s 

massflyktsdirektiv. 

2. Kommunstyrelsen ska ansvara för verkställande och uppföljning av 

modellen samt för beslut när behovet av modellen inte längre kvarstår. 

Sammanfattning 
Under Kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2022 väckte 

Kommunstyrelsens ordförande ett ledmotsinitiativ om att ge kommun-
direktören i uppdrag att införa en modell för ersättning till de privatpersoner 

som tar emot flyktingar i sitt hem. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 november 2022 att återremittera ärendet 

med uppdrag till Kommunledningskontoret att  

1. Belysa ansvarsdelarna för kommunen som arbetsgivare.  

2. Redovisa hur kommunen säkerställer säkra och trygga boenden hos 

privatpersoner.  

3. Hur säkerställer vi möjligheter att överklaga beslut?  

4. Ekonomiska konsekvenser behöver redovisas.  
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Genom denna tjänsteskrivelse och det bilagda förslaget till regler för ersättning 

för mottagande av personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv samt 

överenskommelse gällande skattepliktig ersättning återrapporteras uppdraget 

till Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2022 

 Reviderat förslag till regler för ersättning för mottagande av personer 

som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 

 Förslag till Överenskommelse gällande skattepliktig ersättning 

 Kommunstyrelsens beslut den 2 november 2022 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

 Förslag till regler för ersättning för mottagande av personer som 
omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 

 Kommunstyrelsens beslut den 5 oktober 2022 § 126 

 Rapport – Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till 

privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar/tar emot flyktingar  
i sitt hem, reviderad den 22 juli 2022 

 Kommunstyrelsens ordförandes beslut den 23 maj 2022 

Ärendet 
Under Kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2022 väckte 

Kommunstyrelsens ordförande ett ledmotsinitiativ för Alliansens räkning med 
följande innehåll:  

 
”Många privatpersoner har och fortsätter öppna sina hem för flyktingar från 
Ukraina. Vi vill stödja dessa och ger därför kommundirektören i uppdrag att 

införa en modell för ersättning till de privatpersoner som tar emot flyktingar i 
sitt hem.” 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 november 2022 att återremittera ärendet 

med uppdrag till Kommunledningskontoret att 

1. Belysa ansvarsdelarna för kommunen som arbetsgivare.  

2. Redovisa hur kommunen säkerställer säkra och trygga boenden hos 

privatpersoner.  

3. Hur säkerställer vi möjligheter att överklaga beslut?  

4. Ekonomiska konsekvenser behöver redovisas. 

Genom denna tjänsteskrivelse och det bilagda förslaget till regler för ersättning 

för mottagande av personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv samt 

överenskommelse om gällande skattepliktig ersättning återrapporteras 

uppdraget till Kommunstyrelsen.  
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Kommunledningskontorets svar på återremissyrkanden 

Kommunens ansvar som arbetsgivare 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till överenskommelse 

mellan kommunen och den som beviljas ersättning för personer som omfattas 

av EU:s massflyktsdirektiv i sitt hem. Syftet med överenskommelsen är att 

mottagaren av ersättningen ska intyga att denne är införstådd med att 

utbetalning av ersättningen inte innebär att ett anställningsförhållande uppstår 

mellan Upplands-Bro kommun och mottagaren av ersättningen och att 

kommunen inte har ett arbetsmiljöansvar eller någon annan form av ansvar 

som arbetsgivare i förhållande till mottagaren.  

Kommunledningskontoret bedömer att det inte går att utesluta att en domstol 

vid en rättslig prövning kan komma fram till att ett anställningsförhållande har 

uppstått, trots att en överenskommelse enligt förslaget har ingåtts mellan 

kommunen och mottagaren av ersättningen. Inom det arbetsrättsliga området 

har ett antal kriterier uppställts1 som talar för att en anställning eller ett 

uppdragsförhållande föreligger. Följande två kriterier anses utgöra kärnan i 

arbetstagarbegreppet och bestämmer arbetsrättens tillämpningsområde i 

flertalet europeiska länder, inklusive EU-rätten: 

 avtal om personlig arbetsskyldighet mot vederlag 

 arbete utförs för annans räkning och under dennes ledning och kontroll 

Kriterierna innebär att ett anställningsförhållande föreligger om den anställde 

utför arbete för arbetsgivarens räkning, vilket innebär att arbetsresultatet blir 

arbetsgivarens egendom och att det mervärde som arbetet skapar tillkommer 

arbetsgivaren. Arbetsgivaren bestämmer över arbetsprestationen och arbetet är 

inordnat i dennes organisation. Arbetstagaren behöver inte nödvändigtvis vara 

övervakad och kontrollerad, men arbetet ska vara bestämt av huvudmannen 

och strukturellt underordnat denne. 

Med tanke på hur den föreslagna ersättningsmodellen är utformad bedömer 

Kommunledningskontoret att mycket talar för att kriterierna för att ett 

anställningsförhållande föreligger inte kan anses uppfyllda, men det kan inte 

uteslutas att slutsatsen kan bli en annan vid en rättslig prövning. Enligt praxis 

inom det arbetsrättsliga området gäller att parterna inte kan kringgå de 

arbetsrättsliga reglerna genom att välja en annan beteckning på avtalet. Oavsett 

benämning ska de tvingande arbetsrättsliga reglerna tillämpas om en 

helhetsbedömning talar för att det är en anställning.  

                                                 

1 De beskrivna kriterierna har uppställts i litteratur, förarbeten och praxis, se Kent Källström 

och Jonas Malmberg, Anställningsförhållandet (2022 JUNO), under rubriken 1.3.1 c . 
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Hur kan kommunen säkerställa säkra och trygga boenden hos 

privatpersoner? 

Den omvärldsbevakning som Kommunledningskontoret har genomfört (se 

Rapport – Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till 

privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar/tar emot flyktingar i sitt 

hem, reviderad den 22 juli 2022) har visat att flera kommuner bedömer att det 

finns svårigheter med att säkerställa säkra och trygga boenden hos 

privatpersoner, eller att kommunen till och med saknar möjlighet att säkerställa 

detta.  

För att så långt som möjligt säkerställa godtagbara boendeförhållanden för de 

personer som tas emot av privatpersoner föreslår Kommunledningskontoret att 

det i reglerna för ersättning uppställs villkor som innebär att sökanden ska 

intyga att det utrymme eller de utrymmen sökanden har upplåtit ska vara 

anpassade och lämpliga för boende. I reglerna anges också att sökanden ska ge 

kommunen tillträde till det upplåtna utrymmet om det är nödvändigt för att 

kommunen ska kunna genomföra kontrollbesök för att säkerställa godtagbara 

boendeförhållanden. 

Möjlighet att överklaga beslut 

Kommunala beslut kan överklagas antingen genom klagomål för 

laglighetsprövning enligt bestämmelserna i 13 kapitlet kommunallagen, eller 

genom så kallat förvaltningsbesvär som är ett betydligt allsidigare och mera 

verkningsfullt rättsmedel. Kommunallagens bestämmelser om överklagande 

gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om 

överklagande. Om en speciallag inte har några regler om överklagande är det 

kommunallagens regler om laglighetsprövning som gäller. I praktiken innebär 

detta att beslut som grundas enbart på kommunallagen överklagas genom 

klagomål för laglighetsprövning medan flertalet av de kommunala beslut som 

grundas på specialförfattningar och ofta gäller det som kallas enskild rätt 

vanligtvis överklagas genom förvaltningsbesvär. 

Då beslut om rätt till ersättning enligt den föreslagna modellen inte grundar sig 

på någon bestämmelse i speciallag finns inga särskilda bestämmelser i lag om 

överklagande av sådana beslut. I den mån sådana beslut kan överklagas blir det 

därför fråga om laglighetsprövning enligt kommunallagen. Vid en 

laglighetsprövning ska förvaltningsrätten avgöra om beslutet strider mot någon 

lag eller författning. 

Varje medlem av en kommun eller en region har enligt 13 kap. 1 § 
kommunallagen rätt att få lagligheten av kommunens eller regionens beslut 
prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Medlem av en 

kommun är bland annat den som är folkbokförd i kommunen. Ett sätt att 
säkerställa att de sökande ska få möjlighet att överklaga beslut om ersättning 

genom laglighetsprövning är att ställa upp ett villkor om att sökande ska vara 
folkbokförda i kommunen. Kommunledningskontoret föreslår att ett sådant 
villkor läggs till i reglerna för ersättning enligt följande: 
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Följande villkor ska var uppfyllda för att ersättning ska kunna beviljas: 

 Sökanden ska vara en fysisk person som är folkbokförd i Upplands-Bro 

kommun.  

Det nya villkoret är gulmarkerat i bilagan med regler. 

Kommunledningskontoret föreslår att det i den e-tjänst där ansökan om 
ersättning ska göras ska framgå att sökanden ska ange sin folkbokförings-

adress. Innan ersättning beviljas och utbetalas ska en kontroll göras mot 
fastighetsregister, för att säkerställa att sökanden faktiskt är folkbokförd på den 
angivna adressen.  

Ekonomiska konsekvenser  

Ekonomiavdelningen har gjort följande bedömning av möjliga ekonomiska 

konsekvenser av att införa den föreslagna ersättningsmodellen. 

Då vi inte vet hur många som är aktuella att söka det föreslagna bidraget är det 
svårt att göra en uppskattning av kostnaden. Nedan följer några räkneexempel 

utifrån olika antaganden. I kostnaderna ingår ersättning och sociala avgifter. 
Finansiering sker via Kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader.  

Antal personer Kostnad/månad Kostnad/år 

1 1 400 17 000 

25 36 000 426 000 

50 71 000 852 000 

100 142 000 1 704 000 

   

Barnperspektiv 

Ett frivilligt bidrag till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem kan 

öka viljan hos privatpersoner att öppna sina hem. Bland de som flyr från 

Ukraina finns många barn som tack vare bidraget kan få det lättare att hitta en 

tillfällig bostad och en trygg plats i Upplands-Bro kommun. 
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Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell  

Kommundirektör  Anders Nilfjord  

 Ekonomichef  

 

Sara Lauri   

Kanslichef   

 

Bilagor 

 
1. Reviderat förslag till regler för ersättning för mottagande av personer 

som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 
2. Förslag till Överenskommelse gällande skattepliktig ersättning 

3. Kommunstyrelsens beslut den 2 november 2022 

4. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 
5. Förslag till regler för ersättning för mottagande av personer som 

omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 
6. Kommunstyrelsens beslut den 5 oktober 2022 § 126 
7. Rapport – Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till 

privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar/tar emot flyktingar  
i sitt hem, reviderad den 22 juli 2022 

8. Kommunstyrelsens ordförandes beslut den 23 maj 2022 

Beslut sänds till 

 

 Juridikenheten för publicering av regler 
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1 Inledning
Den XX november/dece mber 2022 beslutade Kommunfull mäk t ige i Upplands-
Bro kommun att anta en ersättnings mode ll för ersättning till privatpersone r
som tagit emot och erbjudit bostad åt personer som omfattas av EU:s
massflyktsd irek t iv. Bakgrunde n till beslutet var ett ledamotsinit ia t iv som
väcktes av kommuns t yre lsens ordförande, för Allia nse ns räkning, under
Kommunst yr e lse ns sammanträde den 5 oktober 2022. Ledamotsinit iat i vet hade
följande lydelse:

”Många privatpersoner har och fortsätter öppna sina hem för flykt inga r från
Ukraina. Vi vill stödja dessa och ger därför kommund irek töre n i uppdrag att
införa en modell för ersättning till de privatperso ner som tar emot flyktinga r i
sitt hem.”

Modellen innebär i korthet att ett fast schablonbe lopp beviljas och betalas ut,
utan behovsprövning, till alla som ansöker om ersättning och som uppfyller de
villko r som beskrivs i avsnitt 3. Ett bakomligga nde syfte är att främja och
uppmuntra privatpersone rs engagema ng i den svåra situatio n som uppstått efter
Rysslands invasio n av Ukraina i februari 2022.

2 Modell för ersättning
Ersättninge n beviljas och betalas ut enligt motsvarande modell som barnbidrag
och gode mansarvode. Ingen behovsprövning görs, ett schablonbelopp betalas
ut till alla som ansöker om ersättning och som uppfyller villko re n som
redovisas i avsnitt 3. Ersättninge n är att betrakta som en beskattningsba r
förmån för mottagaren, därför redovisas utbetald ersättning som lön hos
kommune n.

Ersättningsnivåer
1000 kr per månad och person som erbjudits bostad.
Maxtak för ersättningsbelopp per månad: 4000 kr

3 Villkor för ersättning
Följande villko r ska var uppfyllda för att ersättning ska kunna beviljas :

Sökanden ska vara en fysisk person som är folkbokförd i Upplands-Bro
kommun.

Sökanden ska ha upplåtit utrymme för boende till en eller flera personer
som omfattas av EU:s massflyktsd irek t iv, som aktiverades den 3 mars
2022 med anledning av kriget i Ukraina.
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Sid 4 av 4

Sökanden får inte samtidigt erhålla någon annan form av ersättning för
mottagandet av de personer som ansökan omfattar.

Det utrymme eller de utrymme n sökanden har upplåtit ska vara
anpassade och lämpliga för boende. Om utrymmet finns i sökandens
egen bostad ska det vara fråga om ett avgränsat utrymme, så att de
inhysta personerna har möjlighet att stänga om sig för att få avskild het.

Sökanden ska ge kommune n tillträde till det upplåtna utrymmet om det
är nödvändigt för att kommune n ska kunna genomföra eventuella
kontrollbesök.

Sökanden ska vid ansökningst i ll fä l le t intyga på heder och samvete att
samtliga villkor är uppfyllda.

Vid förändrade förhålla nde n som kan påverka rätten till ersättning ska
sökanden omedelbart infor mer a kommune n.

Om det skulle komma till kommune ns kännedom att sökanden har brutit mot
något av villkore n eller lämnat oriktiga uppgifter vid ansökan kan sökanden bli
återbetalningssk yld i g för utbetald ersättning. Kommune n kan också besluta att
ingen ytterligare ersättning kommer att betalas ut till en sökande som brutit mot
något av villkore n eller lämnat oriktiga uppgifter.

4 Ansökan
Ansökan om ersättning görs via en särskild e-tjänst och hanteras inom
Kommunled ningsko nto ret. Ersättninge n betalas ut via kommune ns system för
utbetalning av löner.

Ansökan om ersättning kan inte göras retroaktivt.

Ansökan ska innehå lla uppgift om vilken period sökanden söker ersättning för.
Ersättning kan beviljas för max tre (3) månader i taget. Därefter måste en ny
ansökan göras.

Ersättning kan beviljas och betalas ut tidigast från och med månaden efter att
ansökan har kommit in till kommune n.

5 Uppföljning
Kommune n kan komma att genomföra stickprovskont ro ller i form av
platsbesök för att kontrollera att villkore n för ersättninge n är uppfyllda.
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Överenskommelse gällande skattepliktig ersättning

Den modell för ersättning till privatpersoner som tar emot personer som
omfattas av EU:s massflyk tsd irekt i v i sitt hem, dnr KS 22/0557, medför att en
överenskomme ls e mellan Upplands-Bro kommun och berörd privatperson
behöver tecknas.

Denna överenskomme lse innebär att Upplands-Bro kommun utbetalar en
skatteplikt ig ersättning för varje inneboende person och påbörjad månad som
personen bor i avtalstecknare ns hem. Utbetalning av sådan ersättning innebär
inte att ett anställnings för hå l la nde uppstår mellan Upplands-Bro kommun och
mottagaren av ersättninge n. Ersättninge n utgör inte ersättning för utfört arbete
och Upplands-Bro kommun har inte ett arbetsmiljöa ns var eller någon annan
form av ansvar som arbetsgivare i förhålla nde till mottagaren.

Avtalstecknare n redovisar antal boende i enlighe t med regler för ersättning för
mottagande av personer som omfattas av EU:s massflyktsd irek t iv.

Avtalstecknare n är skyldig att meddela Upplands-Bro kommun vid förändring
av boendeförhå lla nde t. Återbetalning kan krävas om ersättninge n betalats ut
felaktigt.

Datum:

För Upplands-Bro kommun

Genom att underteckna denna överenskomme lse intygar jag att jag tagit del av
infor mat io ne n och är införstådd med att mottagande av ersättning inte innebär
att ett anställnings för hå l la nde uppstår mella n mig och Upplands-Bro kommun.

Xxxxx (representant för kommune n) xxxxxxxx (privatperson)
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-02 

 

 

§ 22 Modell för ersättning till privatpersoner 
som tar emot flyktingar i sitt hem 
 Dnr KS 22/0557 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdrag åt kontoret att 

1. Belysa ansvarsdelarna för kommunen som arbetsgivare. 
2. Redovisa hur kommunen säkerställer säkra och trygga boenden hos 

privatpersoner. 

3. Hur säkerställer vi möjligheter att överklaga beslut? 
4. Ekonomiska konsekvenser behöver redovisas. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram en modell för ersättning till privatpersoner som tar emot 

flyktingar, enligt massflyktsdirektivet, i sitt hem samt relevanta processer och 

styrdokument. Förslaget på modell ska återrapporteras till kommunstyrelsen 

för beslut. I en rapport som överlämnades till kommundirektören i juni 2022 

beskrev kommunledningskontoret de utmaningar som kan finnas när 

kommuner frivilligt ger ersättning eller bidrag till enskilda utan att ha ett direkt 

lagstöd för insatsen. I arbetet med att ta fram modellen har 

kommunledningskontoret eftersträvat att hitta en lösning som i så stor 

utsträckning som möjligt möter uppdraget, med hänsyn tagen till de beskrivna 

utmaningarna. Mot bakgrund av det ovan sagda bedömer 

kommunledningskontoret att ett beslut om att införa en modell för frivillig 

ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem har principiella 

inslag och att ett sådant beslut därför bör fastställas av kommunfullmäktige. 

Genom denna tjänsteskrivelse och det bilagda förslaget till regler för ersättning 

för mottagande av personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 

återrapporteras uppdraget till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

 Förslag till regler för ersättning för mottagande av personer som 

omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 

 Kommunstyrelsens beslut den 5 oktober 2022 § 126 

 Rapport – Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till 
privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar/tar emot flyktingar i 

sitt hem, reviderad den 22 juli 2022 
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PROTOKOLLSUTDRAG 36 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-02 

 

 

 Kommunstyrelsens ordförandes beslut den 23 maj 2022 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av uppdraget till 

kommundirektören att införa en modell för ersättning till de 

privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem. 

2. För det fall att modellen antas av Kommunfullmäktige beslutar 

Kommunstyrelsen att kommundirektören får i uppdrag att verkställa 

och implementera beslutet. 

3. För det fall att modellen antas av Kommunfullmäktige ska uppföljning 

ske genom årlig rapportering till Kommunstyrelsen. I samband med 

återrapportering ska kommunstyrelsen ta ställning till om det finns 

fortsatt behov av modellen. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar den föreslagna modellen för ersättning till 

privatpersoner för mottagande av personer som omfattas av EU:s 

massflyktsdirektiv. 

2. Kommunstyrelsen ska ansvara för verkställande och uppföljning av 

modellen samt för beslut när behovet av modellen inte längre kvarstår. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss för att  

5. Belysa ansvarsdelarna för kommunen som arbetsgivare. 

6. Redovisa hur kommunen säkerställer säkra och trygga boenden hos 
privatpersoner. 

7. Hur säkerställer vi möjligheter att överklaga beslut? 

8. Ekonomiska konsekvenser behöver redovisas. 

Anders Åkerlind (M) stödjer för Moderaternas räkning Socialdemokraternas 

återremissyrkande. 

Hans Åberg (L) stödjer för Alliansens räkning Socialdemokraternas 
återremissyrkande. 

Katarina Olofsson (SD) stödjer för Sverigedemokraternas räkning 
Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Matias Peterson Ersoy (C) stödjer för Centerns räkning Socialdemokraternas 
återremissyrkande. 

Sara Ridderstedt (MP) stödjer för Miljöpartiets räkning Socialdemokraternas 

återremissyrkande. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 37 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-02 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
Socialdemokraternas förslag om återremiss och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunikationsavdelningen 

 Personalavdelningen 

 Juridikenheten för publicering av regler 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)

Kommunledningskontore t
Datum

A nders Nilfjord
Ekonomichef
anders .nilfjord@u pplands-bro.s e

2022-10-19

Kommunst yr e lse n

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Mod el l för ersättn in g til l p rivatp erson er som tar
emot fl yktin g ar i sitt h em

Förslag till beslut
1. Kommunst yr e lse n godkänner återrapportering av uppdraget till

kommund irektö re n att införa en modell för ersättning till de
privatpersoner som tar emot flykt ingar i sitt hem.

2. För det fall att modelle n antas av Kommunfullmäkt i ge beslutar
Kommunst yr e lse n att kommund irek töre n får i uppdrag att verkställa
och imple me ntera beslutet.

3. För det fall att modelle n antas av Kommunfullmäkt i ge ska uppfölj ning
ske genom årlig rapportering till Kommunst yre ls e n. I samband med
återrapportering ska kommunst yre lse n ta ställning till om det finns
fortsatt behov av modellen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäk tige besluta:
1. Kommunfull mäk t ige antar den föreslagna modelle n för ersättning till

privatpersoner för mottagande av personer som omfattas av EU:s
massflyktsd irek t iv.

2. Kommunst yr e lse n ska ansvara för verkställa nde och uppföljning av
modelle n samt för beslut när behovet av modelle n inte längre kvarstår.

Sammanf attning
Kommunst yr e lse n beslutade den 5 oktober 2022 att ge kommund irektö re n i
uppdrag att ta fram en modell för ersättning till privatpersoner som tar emot
flykt ingar, enligt massflyk tsd irekt i vet, i sitt hem samt relevanta processer och
styrdokume nt. Förslaget på modell ska återrapporteras till kommuns t yre lse n
för beslut. I en rapport som överlämnades till kommund irektö re n i juni 2022
beskrev kommunled ni ngsko nto ret de utmaningar som kan finnas när
kommuner frivill igt ger ersättning eller bidrag till enskilda utan att ha ett direkt
lagstöd för insatsen. I arbetet med att ta fram modellen har
kommunled ni ngsko ntore t eftersträvat att hitta en lösning som i så stor
utsträckning som möjligt möter uppdraget, med hänsyn tagen till de beskrivna
utmaningar na. Mot bakgrund av det ovan sagda bedömer
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kommunledningskontoret att ett beslut om att införa en modell för frivillig 
ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem har principiella 
inslag och att ett sådant beslut därför bör fastställas av kommunfullmäktige. 

Genom denna tjänsteskrivelse och det bilagda förslaget till regler för ersättning 
för mottagande av personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 
återrapporteras uppdraget till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

 Förslag till regler för ersättning för mottagande av personer som 
omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 

 Kommunstyrelsens beslut den 5 oktober 2022 § 126 
 Rapport – Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till 

privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar/tar emot flyktingar i 
sitt hem, reviderad den 22 juli 2022 

 Kommunstyrelsens ordförandes beslut den 23 maj 2022 

Ärendet 

Uppdraget 

Kommunstyrelsen ordförande beslutade den 23 maj 2022 att ge kommun-
direktören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att betala ut ersättning till 
privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar eller tar emot flyktingar i 
sitt hem. Ordförandebeslutet fattades mot bakgrund av att situationen i Ukraina 
har väckt ett stort engagemang och många privatpersoner vill hjälpa till, bland 
annat genom att ta emot personer från Ukraina som söker skydd i Sverige i sitt 
hem.  

Utredningen återrapporterades genom en rapport som överlämnades från 
kommunledningskontoret till kommundirektören den 23 juni 2022. En 
reviderad version av rapporten överlämnades till kommundirektören den  
22 juli 2022.  

Utredande rapport 

Rapporten innehöll bland annat en omvärldsbevakning över hur det fungerar i 
andra jämförbara kommuner, förutsättningar och konsekvenser av att betala ut 
ersättning till privatpersoner som erbjuder bostäder eller tar emot flyktingar i 
sitt hem och förslag på var i den kommunala organisationen frågan ska 
hanteras. Kommunledningskontoret konstaterade i rapporten att det saknas 
direkt lagstöd för att frivilligt ge ersättning eller bidrag till enskilda och 
beskrev de utmaningar som kan finnas om man ändå vill besluta om en modell 
för att möjliggöra frivillig ersättning eller bidrag. 



39 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem  - KS 22/0557-8 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem  : Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar enligt EU:s massflyktsdirektiv i sitt hem

 

Upplands-Bro kommun Datum   3 (5)  
2022-10-19   

 
 

Ledamotsinitiativ 
Under Kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2022 väckte 
kommunstyrelsens ordförande ett ledmotsinitiativ för Alliansens räkning med 
följande innehåll:  
 
”Många privatpersoner har och fortsätter öppna sina hem för flyktingar från 
Ukraina. Vi vill stödja dessa och ger därför kommundirektören i uppdrag att 
införa en modell för ersättning till de privatpersoner som tar emot flyktingar i 
sitt hem.” 

Uppdrag om att ta fram en modell 

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en 
modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar, enligt 
massflyktsdirektivet, i sitt hem samt relevanta processer och styrdokument. 
Förslaget på modell ska återrapporteras till kommunstyrelsen för beslut. 

Genom denna tjänsteskrivelse och det bilagda förslaget till regler för ersättning 
för mottagande av personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 
återrapporteras uppdraget till kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontorets synpunkter 
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns utmaningar med att ta fram 
en modell för att betala ut frivillig ersättning eller bidrag utan direkt lagstöd.  

I den rapport som överlämnades till kommundirektören i juni 2022 beskrev 
kommunledningskontoret de utmaningar som kan finnas när kommuner 
frivilligt ger ersättning eller bidrag till enskilda utan att ha ett direkt lagstöd för 
insatsen. I arbetet med att ta fram förslagen till modell och regler för ersättning 
har kommunledningskontoret eftersträvat att hitta en lösning som i så stor 
utsträckning som möjligt möter uppdraget, med hänsyn tagen till de beskrivna 
utmaningarna. 

En särskild svårighet med den föreslagna modellen är att skattelagstiftningens 
krav innebär att kommunen behöver redovisa ersättningen/bidraget som lön. 
Det innebär att det kan uppstå frågor i framtiden om kommunen genom att 
betala ut ersättningen som lön kan åläggas något ytterligare ansvar gentemot 
mottagarna, så som arbetsgivare. Eftersom någon likande modell för frivillig 
ersättning till enskilda, så vitt kommunledningskontoret känner till, inte finns 
hos någon annan kommun går det i dagsläget inte att svara på vilka frågor som 
kan uppstå och hur de i så fall kan lösas. 

Mot bakgrund av vad som beskrivits ovan bedömer kommunledningskontoret 
att ett beslut om att införa en modell för frivillig ersättning till privatpersoner 
som tar emot flyktingar i sitt hem har principiella inslag och att ett sådant 
beslut därför bör fastställas av kommunfullmäktige. 
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Förslag till modell 
Utifrån uppdragets utformning har Kommunledningskontoret tagit fram en 
modell där ersättning betalas ut utan behovsprövning. I likhet med barnbidraget 
eller arvode för uppdrag som god man innebär den föreslagna modellen att ett 
fast schablonbelopp beviljas och betalas ut till alla som ansöker om ersättning 
och som uppfyller de villkor som beskrivs i kommunledningskontorets förslag 
till regler för ersättning. 

 Föreslagna ersättningsnivåer:  
- 1000 kr per månad och person som erbjudits bostad. 
- Maxtak för ersättningsbelopp per månad: 4000 kr 

 Ansökan om ersättning ska göras via en särskild e-tjänst och hanteras 
inom kommunledningskontoret.  

 Utbetalningarna ska göras via kommunens system för utbetalning av 
löner. Skälet till att ersättningen enligt förslaget ska betalas ut via 
lönesystemet är att skattelagstiftningens krav innebär att kommunen 
behöver redovisa ersättningen/bidraget som lön, eftersom ersättningen 
utgör en skattepliktig förmån för mottagaren. 

 Sökandena ska vid ansökan på heder och samvete ska intyga att 
villkoren för ersättning är uppfyllda.  

 Kommunen ska kunna följa upp beslut om att bevilja ersättning genom 
stickprovskontroller i form av exempelvis platsbesök. 

Barnperspektiv 
Ett frivilligt bidrag till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem kan 
öka viljan hos privatpersoner att öppna sina hem. Bland de som flyr från 
Ukraina finns många barn som tack vare bidraget kan få det lättare att hitta en 
tillfällig bostad och en trygg plats i Upplands-Bro kommun. 
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Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 
Sara Lauri  

Kanslichef  
 

Bilagor 

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

2. Förslag till regler för ersättning för mottagande av personer som 
omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 

3. Kommunstyrelsens beslut den 5 oktober 2022 § 126 
4. Rapport – Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till 

privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar/tar emot flyktingar i 
sitt hem, reviderad den 22 juli 2022 

5. Kommunstyrelsens ordförandes beslut den 23 maj 2022 

Beslut sänds till 

 Kommunikationsavdelningen 
 Personalavdelningen 
 Juridikenheten för publicering av regler 
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som omfattas av EU:s 
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1 Inledning
Den XX nov ember/december 2022 beslutade Kommunf ullmäk t igei Upplands-
Bro kommun att anta en ersättnings mode ll för ersättning till privatpersone r
som tagit emot och erbjudit bostad åt personer som omfattas av EU:s
massflyktsd irek t iv. Bakgrunde n till beslutet var ett ledamotsinit ia t iv som
väcktes av kommuns t yre lsens ordförande, för Allia nse ns räkning, under
Kommunst yr e lse ns sammanträde den 5 oktober 2022. Ledamotsinit iat i vet hade
följande lydelse:

”Många privatpersoner har och fortsätter öppna sina hem för flykt inga r från
Ukraina. Vi vill stödja dessa och ger därför kommund irek töre n i uppdrag att
införa en modell för ersättning till de privatperso ner som tar emot flyktinga r i
sitt hem.”

Modellen innebär i korthet att ett fast schablonbe lopp beviljas och betalas ut,
utan behovsprövning, till alla som ansöker om ersättning och som uppfyller de
villko r som beskrivs i avsnitt 3. Ett bakomligga nde syfte är att främja och
uppmuntra privatpersone rs engagema ng i den svåra situatio n som uppstått efter
Rysslands invasio n av Ukraina i februari 2022.

2 Modell för ersättning
Ersättninge n beviljas och betalas ut enligt motsvarande modell som barnbidrag
och gode mansarvode. Ingen behovsprövning görs, ett schablonbelopp betalas
ut till alla som ansöker om ersättning och som uppfyller villko re n som
redovisas i avsnitt 3. Ersättninge n är att betrakta som en beskattningsba r
förmån för mottagaren, därför redovisas utbetald ersättning som lön hos
kommune n.

Ersättningsnivåer
1000 kr per månad och person som erbjudits bostad.
Maxtak för ersättningsbelopp per månad: 4000 kr

3 Villkor för ersättning
Följande villko r ska var uppfyllda för att ersättning ska kunna beviljas :

Sökanden ska ha upplåtit utrymme för boende till en eller flera personer
som omfattas av EU:s massflyktsd irek t iv, som aktiverades den 3 mars
2022 med anledning av kriget i Ukraina.

Sökanden får inte samtidigt erhålla någon annan form av ersättning för
mottagandet av de personer som ansökan omfattar.
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Regler för ersättning för mottagande av personer som
omfattas av EU:s massflyktsdirektiv

Sid 4 av 4

Det utrymme eller de utrymme n sökanden har upplåtit ska vara
anpassade och lämpliga för boende. Om utrymmet finns i sökandens
egen bostad ska det vara fråga om ett avgränsat utrymme, så att de
inhysta personerna har möjlighet att stänga om sig för att få avskild het.

Sökanden ska ge kommune n tillträde till det upplåtna utrymmet om det
är nödvändigt för att kommune n ska kunna genomföra eventuella
kontrollbesök.

Sökanden ska vid ansökningst i ll fä l le t intyga på heder och samvete att
samtliga villkor är uppfyllda.

Vid förändrade förhålla nde n som kan påverka rätten till ersättning ska
sökanden omedelbart infor mer a kommune n.

Om det skulle komma till kommune ns kännedom att sökanden har brutit mot
något av villkore n eller lämnat oriktiga uppgifter vid ansökan kan sökanden bli
återbetalningssk yld i g för utbetald ersättning. Kommune n kan också besluta att
ingen ytterligare ersättning kommer att betalas ut till en sökande som brutit mot
något av villkore n eller lämnat oriktiga uppgifter.

4 Ansökan
Ansökan om ersättning görs via en särskild e-tjänst och hanteras inom
Kommunled ningsko nto ret. Ersättninge n betalas ut via kommune ns system för
utbetalning av löner.

Ansökan om ersättning kan inte göras retroaktivt.

Ansökan ska innehå lla uppgift om vilken period sökanden söker ersättning för.
Ersättning kan beviljas för max tre (3) månader i taget. Därefter måste en ny
ansökan göras.

Ersättning kan beviljas och betalas ut tidigast från och med månaden efter att
ansökan har kommit in till kommune n.

5 Uppföljning
Kommune n kan komma att genomföra stickprovskont ro ller i form av
platsbesök för att kontrollera att villkore n för ersättninge n är uppfyllda.
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

 

§ 126 Ledamotsinitiativ från Alliansen - 
Frivilligt bidrag till privatpersoner som tar emot 
flyktingar enligt massflyktsdirektivet 
 Dnr KS 22/0557 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en 

modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar, 

enligt massflyktsdirektivet, i sitt hem samt relevanta processer och 

styrdokument. Förslaget på modell återrapporteras sedan till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

2. Kommundirektören ska redovisa kostnader i samband med 

verksamhetsberättelsen för 2022. Medel tas från Kommunstyrelsens 

medel för oförutsedda kostnader. 
3. Kommundirektören ska årligen återrapportera till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Under Kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2022 väckte Fredrik 

Kjos ett ledmotsinitiativ för Alliansens räkning med följande innehåll: 

”Många privatpersoner har och fortsätter öppna sina hem för flyktingar från 

Ukraina. Vi vill stödja dessa och ger därför kommundirektören i uppdrag att 

införa en modell för ersättning till de privatpersoner som tar emot flyktingar i 

sitt hem.”   

Beslutsunderlag 

 Ledmotsinitiativ från Alliansen - Frivilligt bidrag till privatpersoner 

som tar emot flyktingar enligt massflyktsdirektivet 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en 

modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar, 

enligt massflyktsdirektivet, i sitt hem samt relevanta processer och 

styrdokument. Förslaget på modell återrapporteras sedan till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

2. Kommundirektören ska redovisa kostnader i samband med 

verksamhetsberättelsen för 2022. Medel tas från Kommunstyrelsens 

medel för oförutsedda kostnader. 
3. Kommundirektören ska årligen återrapportera till Kommunstyrelsen.  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall. 
 
Erik Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet stödjer liggande förslag till 

beslut. 
 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar för Miljöpartiets räkning bifall. 
 
Jan Stefansson (KD) yrkar för Kristdemokraternas räkning bifall. 

Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar för Centerpartiets räkning bifall. 

Fredrik Kjos (M) yrkar för Moderaternas räkning bifall. 

Martin Normark (L) yrkar för Liberalernas räkning bifall. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enigt detta. 

Beslutet skickas till: 

 Initiativrättstagarna 

 Kommundirektör 

 

 



39 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem  - KS 22/0557-8 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem  : Reviderad rapport om förutsättningar för att betala ut ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar.docx

 

 

 

 

 

Utredning om förutsättningar för att 
betala ut ersättning till privatpersoner 
som erbjuder bostäder till flyktingar/tar 
emot flyktingar i sitt hem 

Återrapportering till kommundirektören den     
23 juni 2022 reviderad den 22 juli 2022           

KS 22/0424 
 



39 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem  - KS 22/0557-8 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem  : Reviderad rapport om förutsättningar för att betala ut ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar.docx

Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till
privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar/tar emot
flyktingar i sitt hem

Sid 2 av 19

In n eh ål lsförteckn in g

1 Inl ednin g.....................................................................................................3
1.1 Bakgrund............................................................................................3
1.2 Syfte..................................................................................................3

2 Lagstiftning .................................................................................................3
2.1 Gällande lagstift ning ...........................................................................3
2.2 Lagändringar från den 1 juli 2022.........................................................4

3 Omvärldsbevakning ...................................................................................5

4 Förutsättningar och konsekve nser ............................................................6
4.1 Alternativ 1 – kommunen hyr bostäder av privatpersoner.......................6
4.2 Alternativ 2 – kommunen betalar ut ersättning med stöd av 4 kap. 2 §

SoL ....................................................................................................7
4.3 Alternativ 3 – frivillig ersättning till privatpersoner som tar emot

flykt ingar............................................................................................8
4.3.1 Lagstöd ................................................................................8
4.3.2 Ersättning som skatteplikt ig inkomst ......................................9
4.3.3 Upphandlingskrav.................................................................9
4.3.4 Andra former av frivillig ersättning t ill enskilda....................11
4.3.5 Utformning och beräkning av ersättning ...............................11
4.3.6 Möjlighet att överklaga ett avslagsbeslut...............................12
4.3.7 Rikt linjer för hantering av ersättning ....................................13

5 Var i d en kommunala organ isationen ska fråga n hanteras? ..................15
5.1 Alternativ 1 – kommunen hyr bostäder av privatpersoner.....................15
5.2 Alternativ 2 – kommunen betalar ut ersättning med stöd av 4 kap. 2 §

SoL ..................................................................................................15
5.3 Alternativ 3 – frivillig ersättning till privatpersoner som tar emot

flykt ingar..........................................................................................15

6 Övriga för frågan rel evant a frågeställn ingar ............................................16
6.1 Socia lkontorets synpunkter ................................................................16
6.2 Ekonomiavde lningens synpunkter ......................................................17

7 Kommunledningskontorets slutsatser .....................................................17



39 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem  - KS 22/0557-8 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem  : Reviderad rapport om förutsättningar för att betala ut ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar.docx

Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till
privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar/tar emot
flyktingar i sitt hem

Sid 3 av 19

1 Inledning
1.1 Bakgrund

Kommunst yr e lse ns ordförande beslutade den 23 maj 2022 att ge kommund irek töre n i uppdrag
att utreda förutsättni ngar na för att betala ut ersättning till privatpersoner som erbjuder
bostäder till flykt ingar eller tar emot flykt inga r i sitt hem. Utredninge n ska enligt beslutet
omfatta följande :

a. en omvärldsbe vak ning över hur det fungerar i andra jämförbara kommune r

b. förutsättni ngar och konsekvenser av att betala ut ersättning till privatpersone r
som erbjuder bostäder eller tar emot flyktinga r i sitt hem

c. förslag på var i den kommuna la organisat io ne n frågan ska hanteras samt

d. övriga för frågan relevanta frågeställ ninga r.

Ordförandebeslute t fattades mot bakgrund av att situatio ne n i Ukraina har väckt ett stort
engagema ng och många privatpersoner vill hjälpa till, bland annat genom att ta emot personer
från Ukraina som söker skydd i Sverige i sitt hem.

Utredninge n ska återrapporteras till Kommund ire ktöre n senast midsommar 2022 samt
återrapporteras kommuns t yre lse n efter sommaren.

En rapport överlämnades från kommunled ni ngsko nto ret till kommund irektö re n den
23 juni 2022. En reviderad version av rapporten överlämnade s till kommund irek töre n den
22 juli 2022.

Kommunled ningsko nto ret har genomfört en omvärldsbe vak ni ng som omfattar samtliga
Stockholmsko mm uner, se avsnitt 3. Under arbetet med rapporten har
kommunled ni ngsko ntore t även inhämta t synpunkter från socialkontoret och
ekonomiavde l ninge n.

1.2 Syfte

Denna reviderade rapport utgör återrapportering från kommunled ningsko ntore t till
kommund irektö re n i enlighe t med uppdraget från kommuns t yre lse ns ordförande.

2 Lagstiftning
2.1 Gällande lagstiftning

Personer från Ukraina som söker skydd inom EU omfattas av EU:s massflyk tsd irekt i v, som
aktiverades i början av mars 2022. Den som får uppehållst i llst å nd som massflykt i ng omfattas
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av lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Personer som omfattas av direktivet har rätt
att få bistånd med boende och dagersättning från Migratio ns verke t.1

Personer som omfattas av LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjäns t la ge n,
SoL, för sådant bistånd som kan beviljas enligt LMA, det vill säga boende och ekonomiskt
stöd.

Kommune n får, med stöd av 4 kap. 2 § SoL, bevilja bistånd även om förutsättni ngar na i 4
kap. 1 § SoL inte är uppfyllda. Sådant bistånd är frivil li gt för kommune n. Kommune n kan inte
få ersättning från Migratio ns verke t för bistånd som ges med stöd av 4 kap. 2 § SoL.

2.2 Lagändringar från den 1 juli 2022
Den 1 juli 2022 trädde ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. i
kraft. Syftet med lagändringar na är att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av
boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyk ts-
direktiv2.

Lagändringar na innebär bland annat att kommuner na från 1 juli har tagit över ansvaret för att
ordna boende åt många av de skyddsbehövande från Ukraina som kommit till Sverige. Enligt
Migratio ns ve rkets uppdaterade huvudscena r io från maj väntas 50 000 skyddsbehövande ha
ansökt om tillfä l li gt skydd och finnas kvar i landet vid slutet av året. Migratio ns ve rket
beskriver boendesituat io ne n för dessa personer3:

”23 500 skyddsbehövande beräknas behöva få sitt boende ordnat av en kommun, efter
anvisning.

25 000 skyddsbehövande bedöms ha ordnat eget boende.

1 500 är skyddsbehövande som inte ska anvisas till kommun för boende eller som kommer till
Sverige under slutet av året och inte hinner bli anvisade under 2022.”

Skyddsbehövande i eget boende berörs enligt Migratio ns verke t inte av den nya lagstift ni nge n:

”En stor del av de skyddsbehövande har ordnat sitt boende själva. Så länge de bor kvar i eget
boende berörs de inte av den nya lagstift ni nge n. De som inte längre kan bo kvar i ett boende
de ordnat själva kan vända sig till Migratio ns verket som då ordnar med ett boende. Den
skyddsbehövande kan då lämna önskemål om kommun, men myndighe te n kan inte garantera
att den skyddsbehövande får ett boende där.”

1 M i g ra t i o n sv e rk e t: https ://www.migrations verket.s e/Om-Migrations verket/Pres s rum/Nyhets arkiv/Nyhets arkiv-
2022/2022-03-04-EU-har-akt iverat-mas s flykts direkt ivet.html
2 M i g ra t i o n sv e rk e t: https ://www.migrations verket.s e/A ndra-aktorer/Kommuner/Information-t il l-ko mmuner-om-
mas s flykts direktivet/Jamnare-fordelning-av-boendeplats er.html
3 M i g ra t i o n sv e rk e t: https ://www.migrations verket.s e/A ndra-aktorer/Kommuner/Nyhets arkiv/Nyhets arkiv-for-
kommuner/2022-06-28-Nu-ar-bes luten-fattade-s om-banar-vag-for-en-ja mnare-fordelning-av-s kydds behovande-
mellan-kommunerna.html
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Migratio ns ve rket behåller huvudans va ret för mottagandet även efter den 1 juli och kommuner
har rätt att få statlig ersättning, i form av en schablonersät t ning, för boenden som kommune n
ordnar för personer som har fått uppehålls t il ls tå nd enligt massflyk tsd irekt i vet och som har
anvisats till sådana boenden.4

För Upplands-Bro kommun har lagändr ingar na innebur it att totalt 22 skyddsökande från
Ukraina har anvisats till kommune n. Samtliga 22 personer kommer till kommune n i augusti
och lägenhete r finns tillgä ngli ga och iordnings stä l lda för dem i Bro.

3 Omvärldsbevakning
Kommunled ningsko nto ret har gått igenom den informa t io n som finns tillgä ngli g om
mottagande av personer från Ukraina på samtliga Stockholmsko mmune rs hemsidor.
Genomgånge n visar att ett flerta l av kommuner na gör bedömninge n att de inte har behov av
att ta hjälp av privatpersoner för att ordna boende till nyanlä nda. Som exempel kan nämnas att
Upplands-Väsby, Botkyrka och Nacka kommun skriver att kommune n i dagsläget inte har
behov av privata bostäder till flyktinga r från Ukraina, eller liknande formule r inga r.5

Flera kommuner skriver att kommune n saknar möjlighe t att säkerställa säkra och trygga
boenden hos privatpersoner. Se exempelvis följande formuler i ngar från Danderyds kommuns
hemsida:6

”K ommune n behöver garantera säkra och trygga boenden för flykt inga r na och vi har varken
möjlighet eller laglig rätt att säkerställa detta hos privatperso ner.

Att öppna sitt hem och ta emot flykt inga r är ett frivilli gt humanitär t och ideellt stöd för
behövande som kommune n välkomna r. Tyvärr är det inte något som varken kommune n eller
Migratio ns ve rket ersätter ekonomiskt.”

”Privatperso ner s och föreningar s engagema ng är viktigt, men varken Migratio ns ve rket eller
kommune n har möjlighe t att förmedla privata bostäder. Det är på samma sätt i alla
kommuner. Nya behov kan dock uppstå med kort varsel.”

Ett flertal kommuner erbjuder möjlighe t för privatpersoner att anmäla intresse för att hyra ut
bostäder för nyanlä nda. Kommunled ningsko ntore t har kontaktat tre av dessa kommune r :
Upplands-Väsby, Sollentuna och Täby, med frågor om hur sådana intresseanmä lni ngar
hanteras. Sollent una och Täby har svarat att kommune n inte planerar att hyra bostäder av

4 M i g rat i o n sv e rk e t: https ://www.migrations verket.s e/A ndra-aktorer/Kommuner/Statlig-ers attning/Ers attning-for-
mas s flyktingar-s om-betalas-ut-utan-ans okan/Ers attning-for-ordnade-boenden.html
5 Up p l a n d s-V ä sb y: https ://www.upplands vas by.se/oms org-och-hjalp/invandring-och-integration/stod-och-hjalp-
till-flyktingar-fran-u kra ina/s a-kan-du-hjalpa-ti l l.ht ml
B o t k y rk a: https ://www.botkyrka.s e/s tod-trygghet-och-familj/trygghet-och-s akerhet/om-kriget-i-ukraina#h-
SaarbetarBotkyrkakommun
N a cka: https ://www.nacka.s e/kommun--politik/trygg-och-s aker/s amhalls s kydd-och-bereds kap/ukrainakriget-
nacka-kommuns-bereds kap/
6 Da n d e ry d: https ://www.danderyd.s e/kommun-och-politik/kriget-i-ukra ina/boende-for-fly ktingar/
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privatpersoner. Täby kommun sparar intresseanmä lni ngar na för eventuella framtida behov,
men bedömer att de med största sannolik he t inte kommer att användas.

Upplands-Väsby har svarat att det i dagsläget inte finns några planer på att hyra bostäder av
privatpersoner, men att man avvaktar hur situatio ne n utvecklas till hösten, då antalet egna
boenden (EBO) som inte kan upprätthållas kan förväntas öka. I inledninge n av kriget i
Ukraina fick kommune n in ett stort antal intresseanmä l ningar från privatpersone r, men
intresset har avtagit efter hand. Många av de anmälningar som kommune n tagit emot avser
tillfä l li ga boendelösningar som inte bedöms vara aktuella att utnyttja för mer långsikt i ga
behov.

I Upplands-Väsby har en heltids tjä ns t tillsat ts för att arbeta med flykt ing-mot ta ga nde t.
Tjänsten hör organisator isk t till kommunled ningsko ntore t. Kommunen samverkar i hög
utsträckning med civilsa m hä llet.

I avsnitt 4 beskrivs närmare vad omvärldsbe vak ninge n har visat när det gäller de alternativa
lösninga r som beskrivs i avsnittet.

4 Förutsättningar och
konsekvenser

Kommunled ningsko nto ret kan se tre möjliga lösningar om kommune n vill kompensera
privatpersoner som tar emot flykt ingar:

1. Kommune n hyr bostäder från privatpersoner för att hyra ut i andra hand till nyanlä nda.
2. Ersättning för boendekostnader till den som hyr en privatbostad med stöd av 4:2 SoL,

vilket möjliggö r ersättning till den som hyr ut sin bostad genom att ersättninge n är
garanterad från kommune n.

3. Ett frivil li gt bidrag till den som tar emot flykt inga r, utan stöd i SoL.

Förutsättninga r och konsekvenser för respektive alternativ redovisas nedan.

4.1 Alternativ 1 – kommunen hyr bostäder av privatpersoner
Socialkontoret, i likhet med flertale t andra kommune r i regionen, bedömer att det i dagsläget
saknas behov av att ta hjälp av privatpersoner för att ordna bostäder för nyanlä nda från
Ukraina. Detsamma gäller för övriga nyanlä nda.

Socialkontoret har hittills inte sett att personer från Ukraina som själva ordnat boende i någon
större omfattni ng sökt hjälp hos kommune n på grund av att de inte längre kan bo kvar i det
egna boendet. Eventue lla EBO som inte kan upprätthållas kommer hänvisas till
Migratio ns ve rket, som har övergripa nde ansvar för boende för den berörda gruppen (se
avsnitt 2.2).

Socialkontoret bedömer att kontorets organiser ing och bemanning behöver förändras om
socialkontore t skulle åläggas att hantera uthyrning av privatbostäder till nyanländ a.
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Hanteringe n skulle kräva tills yn och kontroll av bostäderna, något som skulle innebära ökade
krav på resurser. Därutöver skulle kommune n behöva säkerställa att hyresavta l med såväl
hyresvärdar som hyresgäster blir heltäckande. Hyresavtale n skulle bland annat behöva reglera
försäkrings frå gor och vem som bär ansvar om det skulle uppstå skador på bostaden.

Den omvärldsbevak ni ng som kommunled ni ngsko nto ret har genomfört visar, utifrå n den
infor mat io n som finns tillgä ngl ig på kommune r nas hemsidor, att endast tre kommune r i
regionen i dagsläget hyr bostäder av privatpersoner för uthyrning till nyanländ a : Stockholms
stad, Sundbyberg och Vaxholm7.

Ett flertal kommuner tar in intresseanmä l ningar från privatpersone r som har möjlighet att
upplåta sin bostad eller en del av den. Tre kommune r har tillfr å gats om hur
intresseanmä lningar na hanteras, samtliga har svarat att de i dagsläget inte planerar att hyra
bostäder av privatpersone r, se avsnitt 3. Upplands-Väsby uppger att tidigare erfarenheter av
inhyr ning av privatbostäder har visat att det är komplext att reglera ansvarsfrågo r i sådana
hyresför-hå lla nde n.

4.2 Alternativ 2 – kommunen betalar ut ersättning med stöd av 4 kap. 2 §
SoL

Det finns en möjlighe t för kommune n att frivill igt bevilja bistånd med stöd av 4 kap. 2 § SoL,
även om förutsättningar na i 4 kap. 1 § SoL inte är uppfyllda. Kommune n kan inte få
ersättning från Migratio ns ve rket för bistånd till personer som omfattas av
massflyktsd irek t ive t, som ges med stöd av
4 kap. 2 § SoL.

För att kommune n ska kunna motivera att det finns grund för att bevilja bistånd med stöd av
4 kap. 2 § SoL i detta sammanha ng bör biståndet ges till den nyanlä nda, som ersättning för
boendekostnader. Den privatperson som vill upplåta sin bostad kan då upprätta ett hyresavta l
med den nyanlända och på det sättet få ersättning för bostadsupplåte lse n.

Enligt socialkontore t vore det mindre lämpligt att lösa frågan om ersättning för privatpersoner
som frivil li gt tar emot flykt ingar genom bistånd med stöd av SoL. Bistånd enligt SoL bör
som utgångspunkt vara behovsstyrt. Enligt lagkomme nt are n till 4 kap. 1 § SoL förutsätter
stöd enligt SoL en individ ue l l behovsprövning. Socialkontore t bedömer dessutom att
hanteringe n av utbetalning av ersättning med stöd av 4 kap. 2 § SoL för boendekostnader till
nyanlä nda som ordnat eget boende skulle kräva omfattande resurser.

Det framgår inte av den omvärldsbe vak ning kommunled ningsko ntore t har genomför t om
någon kommun i regionen beviljar bistånd för boendekostnader med stöd av 4 kap. 2 § SoL
för personer som har beviljats tillfä l li gt skydd med stöd av massflyktsd irek t ive t. Några
kommuner infor mera r på sina hemsidor att flykt ingar som ordnar eget boende inte kan få

7 St o c k h o l m: https ://s ocialts tod.s tockholm/nyanlanda/bostad/hyr-ut-din-bos tad/. Informationen på s idan har
u p p d a t e ra t s 15 ju n i 2022, n u fin n s fö lja n d e in fo rma t io n p å s id a n : ” Bos tads kans liet tar inte in några nya objekt i
nuläget.”
S u n d b y b e rg: https ://www.s undbyberg.s e/s tod-oms org/ny-i-s verige/uthyrning-av-bostad-till-nyanlanda.html
V a x h o l m: https ://www.vaxholm.s e/kommun--politik/s aker-i-va xholm/kris bereds kap-och-fors var/s a-jobbar-
vaxholms-s tad-med-anledning-av-laget-i-ukra ina
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hyresbidra g. Ekerö kommun skriver till exempel, som svar på frågan om privatpersoner som
erbjuder bostad till flykt ingar kan få ersättning:8

”N ej, du får ingen ersättning om du som privatperson erbjuder flykt ingar bostad. Flyktinga r
som ordnar eget boende får inte heller hyresbidrag. ”

4.3 Alternativ 3 – frivillig ersättning till privatpersoner som tar emot
flyktingar

Ett frivil li gt bidrag till privatpersoner som tar emot flyktingar skulle kunna utformas i likhet
med den fritidspe ng som vissa kommuner frivill igt erbjuder barnfamilj er möjlighet att ansöka
om, eller den ersättning till anhöriga i form av en Må-bra check som bland annat Upplands
Bro kommun erbjuder för personer som vårdar en anhörig. Vilket lagstöd som finns för en
sådan frivill ig ersättning framstår dock som oklart.

Nedan redovisas möjliga konsekvenser av att införa ersättning som är avsedd att utbetalas
direkt till privatpersone r som erbjuder bostäder till flyktinga r och andra skyddssökande.
Avsnitte t innehå lle r även förslag på hur ersättninge n skulle kunna beräknas och hur riktlinje r
för hantering av ersättninge n skulle kunna utformas.

4.3.1 Lagstöd
Alla beslut som fattas inom offent lig verksamhet, inklus i ve beslut av de kommuna la
beslutande organen, ska ha stöd i lag. Detta följer av den allmänna legalit etsp r inc ipe n som
kommer till uttryck i 1 kap. 1 § regerings for me n. Legalite tspr i nc ipe n gäller för all offentli g
verksamhet, såväl för normgiva nde beslut som beslutsfat ta nde i enskilda ärenden och den
gäller även i fråga om gynna nde beslut.

En annan grundlä gga nde princip av betydelse i detta sammanha ng är den kommuna la
kompetensen. Av 2 kap. 1 § kommuna l la ge n framgår att kommuner och regioner själva får ha
hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommune ns eller
regionens område eller deras medlemmar. En kommun får inte lämna understöd åt enskilda
kommun-med le m ma r utan stöd i författni ng. Att understödja enskilda ska enligt rättspraxis
inte betraktas som en ”angeläge nhet av allmä nt intresse”9.

Enligt 2 kap. 2 § KL får kommune r inte ha hand om sådana angeläge nhet er som enbart staten,
en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om. I rättspraxis finns
exempel som tyder på att lagstifta re n inte har avsett att kommuner ska stå för kostnader för
bland annat boende för personer som omfattas av LMA.

Högsta förvalt ningsdo ms to le n har exempelvis i målet HFD 2017 ref. 33 kommit fram till att
den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställi ghet av ett avvisni ngsbes l ut inte har
rätt till försörjnings stöd enligt socialtjäns t la ge n. HFD:s beslut grundade sig på att personen
omfattades av lagen om mottagande av asylsökande, LMA. I 1 § andra stycket LMA anges att

8 E k e rö:
https ://www.ekero.s e/kommun-politik/trygghet-s akerhet-och-kris bereds kap/kris-bereds kap/kris bereds kap--
kriget-i-ukraina
9 Se exempelvis RÅ 85 2:79 s amt RÅ 1991 ref 64
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den som omfattas av den lagen inte har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjä nst la ge n för
förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till bistånd föreligge r inte heller för bostadskostnader,
enligt HFD.

Boverket har i en rapport från 201510 om boendesituat io ne n för nyanlä nda (s. 102-103 i
Boverkets rapport om boendesituat io ne n för nyanländ a) gett uttryck för att det är olyckligt att
kostnader för bostäder för nyanländ a i vissa fall skjuts över på kommune r när nyanlä nda hyr
bostäder i andra hand:

”N är nyanlä nda som är berättigade till bostadsersättning men som inte har ett godkänt
hyreskontrakt i stället får försörjningss töd, innebär det att kommune n får betala för
bostadskostnader under etableringst ide n, vilket det egentlige n är tänkt att staten ska bekosta.
Ju fler nyanlä nda som inte klarar att betala dyra andrahandshyror under etablerings t ide n,
desto större kostnader skjuter staten över på kommuner na s socialtjäns ter. ”

4.3.2 Ersättning som skattepliktig inkomst
Ersättning som utbetalas till privatpersone r som tar emot flykt ingar skulle kunna utgöra en
skatteplikt ig inkomst. Socialkontoret har ställt frågor till Skatteverket om skatteplikt för den
ersättning i form av en Må-bra-check som kommune n betalar ut till personer som vårdar
anhöriga (se avsnitt 4.3.4). Skatteverket svarade att ersättning som betalas ut till den som är
anhörigvårda re blir skatteplikt ig för mottagaren. Kommune n ska redovisa ersättninge n som en
lön i en individ upp gi ft och mottagaren blir beskattad för ersättninge n.

Ersättning till privatpersoner som understige r 1000 kronor per år kan vara befriad från
skatteplikt. Skatteverket om vad som gäller när en privatperson med A-skatt anlitas för att
utföra arbeten för ersättning under 1000 kronor11:

”Betalar du ut högst 999 kronor under ett år till en privatperson behöver du inte göra
skatteavdrag, betala arbetsgivara vgi fter eller lämna kontrollupp gi ft.

Mottagaren ska själv deklarera beloppet i sin inkomstdek la rat io n.”

4.3.3 Upphandlingskrav
Vid utformning av ersättninge n behöver hänsyn även tas till att det kan bli fråga om ett
offent ligt kontrakt som omfattas av upphandlingsp l ikt, när kommune n ersätter någon för en
insats som personen utför. Även om ersättninge n ges till privatpersoner kan det bli fråga om
ett offent ligt kontrakt.

10 Se s . 102-103 i Boverkets rapport om boendes ituationen för nyanlända:
https ://www.boverket.s e/globalas s ets /publikationer/dokument/2015/boendes ituationen-for-nyanlanda.pdf
11 S k a t t e v e rk e t:
https ://www.s katteverket.s e/privat/s katter/arbeteochinkoms t/inkoms ter/anlitaenprivatpers on.4.d1afd3103d689ac
2a80002439.ht ml
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Upphandlings mynd i ghete n skriver, som svar på en fråga om anlitande av jourhem och
familje he m kan omfattas av upphandlingsp lik t12:

”Upphandli ngs la gst i ft ni nge n innehå ller inte några bestämmelse r som reglerar vilken
bolagsfor m en leverantör ska ha för att kunna delta i en offentli g upphandling eller hur
faktureringe n från en leverantör ska lösas. Av definit io ne n i lagen om offent lig upphandling
(LOU) framgår att med en leverantör avses alla fysiska eller juridiska personer som på
marknaden tillha nda hå l le r varor eller tjänster eller utför byggentrep re nader. Något direkt
upphandlings rät ts li gt hinder för den upphandla nde organisat io ne n att upphandla sina varor
och tjänster av en privatperson finns därmed inte. Motsatsvis utgör inte den omständighete n
att kommune ns motparter är fysiska personer i sig att upphandlingsp likt inte kan föreligga när
exempelvis en tjänst utförs.”

Utgångspunk te n är, enligt upphandlings m ynd ighe te n, att alla anskaffninga r som en
upphandla nde organisat io n gör genom tillde lni ng av ett offentli gt kontrakt omfattas av
upphandlings la gar na s tillä mp ningso mr åde.

Bidrag är en form av offent lig finans ier i ng som inte omfattas av upphandlings- la gs t ift ninge ns
krav. Det är enligt upphandlings mynd i ghete n viktigt att bidraget i själva verket inte utgör
tillde lni ng av ett offent ligt kontrakt enligt gälland e kriterier, eftersom bidraget då riskerar
innebära att den upphandla nde organisat io ne n gör en otillåte n direktuppha nd li ng. Bland annat
kan omständighete n att mottagaren inte förutsätts genomföra sitt uppdrag mot ersättning för
avtalad prestation utan iställe t får ett bidrag till egenfina ns ier i ng anses utgöra ett bidrag.

Om den upphandla nde organisat io ne n väljer vem som ska ta emot medlen för att utföra
uppdraget kan det röra sig om offentli g upphandling. Så kan exempelvis vara fallet om en
kommun inte ger medel till alla som ansöker om medel och som uppfyller kraven som
kommune n ställer upp. Med andra ord, om kommune n inte gör något urval för att betala ut
medlen som enskilda kan söka talar det för att det inte rör sig om en upphandling. Vad som
utgör bidrag måste enligt upphandli ngs mynd i ghete n bedömas i det enskilda fallet.

Vissa typer av tjänster omfattas inte av upphandlings la gst i ft ninge ns krav, bland annat icke-
ekonomiska tjänster av allmänt intresse. Upphandlings m ynd ighe te n beskriver dessa tjänster
såhär:

”Icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse (eller Non economic services of general
interest, NESGI), till exempel polis, domstol och obligator iska socialförsäk r ings s yste m,
omfattas inte av någon särskild EU-lagst ift ni ng och ingår inte i den inre marknaden. Dessa
tjänster omfattas alltså inte av bland annat upphandlingsp likt.”

Det är enligt Upphandlings mynd i ghete n oklart om familj e- och jourhem skulle kunna utgöra
en icke-ekonomisk tjänst. Detsamma gäller sannolik t för de former av ersättning som beskrivs
i denna rapport. Frågan har varit föremål för en rad utredningar genom åren men det är inte

12 Up p h a n d l i n g smy n d i g h e te n: https ://www.upphandlings myndigheten.se/frageportalen/2514899/omfattas-
familje-och-jourhem-av-upphandlings plikt/
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möjligt att kategoriskt svara på frågan vad som utgör en icke-ekonomisk tjänst, utan det måste
avgöras i varje enskilt fall.

4.3.4 Andra former av frivillig ersättning till enskilda

Fritids pe ng
Bland de kommune r som erbjuder möjlighet att ansöka om fritidspe ng tycks det vara vanligt
att möjlighete n är begränsad till familjer där föräldrarna även söker och har haft ekonomiskt
bistånd från kommunen under en viss tid, se till exempel Botkyrka kommun.13 När
målgruppe n avgränsas till personer som har behov av stöd från kommune n kan ersättninge n
hanteras inom ramen för kommune ns befint liga arbete med ekonomiskt bistånd och stödet kan
beviljas med stöd av SoL. Om ersättning ska ges till personer som inte får någon annan form
av stöd från kommune n och som i de flesta fall sannolik t inte har behov av annat stöd kan det
bli svårare att hitta lagstöd för insatsen.

Under perioden 2014 till 2016 fanns möjlighe t för kommuner att få statsbidrag för
fritidspe nge n. Den 1 juli 2014 infördes bestämmelser om fritid spe ng i SoL. Bestämme lse r na
innebar att hushåll med försörjningss töd och barn i årskurs
4 till 9 hade möjlighet att söka ekonomisk ersättning i sin kommun för barnens
fritidsak t ivite ter. Den statsbidrags fina ns iera de fritidspe nge n avvecklades från och med 2016.

M å-bra-che ck till anhörigvårda re
Den Må-bra-check som anhöriga kan ansöka om hos Upplands-Bro kommun hanterades
tidigare enligt en riktlinje som fastställdes 2011. Enligt det tidigare förfarandet beslutade
anhörigko ns ule nte n om Må-bra-checken och bidraget betalades ut direkt till den sökande
under december månad varje år. Enligt Skatteverket är denna form av utbetalning skatteplikt ig
för mottagaren. Kommunen ska då redovisa ersättninge n som en lön i en individ upp gi ft och
mottagaren blir beskattad för ersättninge n.

Socialnä mnde n och Äldreomsorgs nä mnde n har under våren 2022 beslutat att Må-bra-checken
framöver ska beviljas som bistånd enligt 4:2 SoL. Riktlinje n från 2011 behövde revideras för
att säkerställa att Upplands-Bro kommun följer de lagar, regler och förordningar som reglerar
området. Ansökningar na kommer framöver dokumenteras och kommuniceras i socialtjäns te ns
verksamhetss ys te m då det rör sig om myndighet s utö vni ng mot enskild. Då utbetalninge n av
Må-bra-checken är en frivill ig kommuna l verksamhet kan beslut inte överklagas annat än
genom laglighe tsprö vni ng, se avsnitt 4.3.6.

4.3.5 Utformning och beräkning av ersättning
När det gäller frågan om hur ersättning till privatpersoner som erbjuder bostäder till flykt ingar
och andra skyddsökande ska beräknas kan beräkning av boendekostnad inom ramen för
handläggning av ekonomiskt bistånd fungera som vägledning. Enligt kommune ns riktlinjer
för handläggni ng av ekonomiskt bistånd, punkt 9.1.2.2 ska kostnad för inneboende beräknas
enligt följande :

13 B o t k y rk a: https ://www.botkyrka.s e/s tod-trygghet-och-familj/pengar-och-ekonomi/ekonomis kt-
bis tand/fritids peng-for-barns-fritids aktiviteter
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”S ocialnä m nde n ska vid beräkninge n av den faktiska boendekostnaden för en inneboende
beakta vad bostadsinneha vare n och den inneboende avtalat, om kostnaden är skälig. De som
lever i en hushålls ge me nskap med bostadsinneha va re n ska inte räknas som inneboende.

Hyran för inneboender um ska bedömas utifrå n vad den sökande disponerar enligt uppvisat
avtal med hyresvärden. Den faktiska hyran ska beviljas om den inte är oskälig. Vid
bedömning av skälig kostnad ska kostnaden för studentrum eller rum på hotellhe m som
huvudrege l vara vägledande. Vägledande hyreskostnad för inneboende är 5 000 kronor per
må na d. ”

Utgångspunk te n för socialtjäns te ns bedömning är att ersättning för boendekostnad ska baseras
på den faktiska boendekostnaden, beräknad utifrån disponerad yta enligt kontrakt.
Ersättninge n ska motsvara en skälig kostnad och högre ersättning än den vägledande
kostnaden om 5000 kronor kan bli aktuellt om hyresvärden kan visa att boendet håller en
högre standard.

Bedömninge n av skälig kostnad görs i första hand med hyreskontrakte t som utgångsp unk t,
ibland görs hembesök för att kontrollera vilken typ av boende det handlar om. Hembesök kan
till exempel bli aktuellt om det är oklart om det rör sig om ett andrahandsboende eller
inneboende.

En viktig skillnad mellan ersättning för boendekostnad inom ramen för ekonomiskt bistånd
och ersättning till personer som frivil li gt upplåter bostäder till flyktinga r är att ersättninge n i
det första fallet görs med stöd av SoL och betalas ut till den boende, inte till den som upplåter
bostaden. Riktlinjer na för beräkning av boendekostnad för personer som ansöker om
ekonomiskt bistånd bör ändå kunna användas som vägledning.

4.3.6 Möjlighet att överklaga ett avslagsbeslut
En fråga som behöver uppmärksammas är vad som gäller om kommune n skulle avslå en
ansökan om ersättning. Alla ansökningar om ersättning kommer sannolikt inte kunna beviljas.
I vissa fall, till exempel om den erbjudna bostaden inte motsvarar de krav på boendemiljö som
kommune n har ställt upp, kommer ansökningar sannolik t behöva avslås. Kommer sökanden i
dessa fall ha möjlighet att överklaga avslagsbes lute t?

I 13 kap. KL finns bestämmelse r om hur kommuna la beslut överklagas. Varje medlem av en
kommun har enligt 13 kap. 1 § KL rätt att få laglighete n av kommune ns beslut prövad genom
att överklaga beslutet till förvaltni ngsrä tte n. Vid en sådan prövning är det enbart beslutets
laglighet som prövas och förvalt ni ngsrä tte n ska upphäva beslutet bland annat om det inte har
kommit till på lagligt sätt.

Bestämme lse r na i 13 kap. KL gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda
bestämmelser om överklaga nde. I sådana fall ska överklagande t iställe t hanteras i enlighet
med förvaltni ngs la ge ns bestämmelse r om överklagand e. Högsta förvalt ningsdo msto le n har i
målet HFD 2020 not 33 klargjort skillnade n mella n laglighe tsprö vni ng och
förvalt nings rät ts li gt överklagande :

”Vid laglighetsp rö vning prövas om kommune n eller regionen hållit sig inom sina legala
befogenhete r och prövninge n är främst avsedd för övergripande eller politiska beslut.
Förvaltningsrä tts l igt överklagande blir aktuellt då en enskild som är direkt berörd av ett beslut



39 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem  - KS 22/0557-8 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem  : Reviderad rapport om förutsättningar för att betala ut ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar.docx

Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till
privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar/tar emot
flyktingar i sitt hem

Sid 13 av 19

vill få beslutet ändrat eller upphävt. Ett sådant överklagande förutsätter att det är fråga om ett
förvalt ningsbe s lut som är överklagbart och att det finns särskilda föreskrifter om detta.”

Den frivil li ga ersättning som är aktuell i denna utredning saknar stöd i specialla g och det finns
därför inte heller några bestämmelser i någon lag som reglerar hur beslut om sådan ersättning
kan överklagas. Sådana beslut kommer därför sannolikt enbart kunna överklagas med stöd av
bestämmelser na i 13 kap. KL. Det innebär att besluten enbart kommer kunna prövas genom
laglighets-prö vning. Om sökanden inte är medlem i kommune n, det vill säga om sökanden
inte är folkbokförd i kommune n, äger fast egendom i kommune n eller ska betala
kommuna lskat t där, kommer sökanden sannolik t inte ha möjlighet att överklaga beslutet
överhuvud ta ge t.

4.3.7 Riktlinjer för hantering av ersättning
Om kommune n väljer att införa någon form av ersättning till personer som tar emot flyktinga r
och andra skyddssökande behöver riktlinjer tas fram, för att säkerställa att hanteringe n blir så
enhetlig och rättssäker som möjligt. Sådana riktlinjer skulle behöva klargöra hur hanteringe n
ska gå till i följande avseenden:

Hur s ka ans ökan gå till och vilka uppgifte r s ka vi e fte rfråga?
Grundlägga nde frågor som behöver klargöras när det gäller ansöknings- för fara nde t är om
ansökan ska göras genom att sökanden fyller i en blankett eller en e-tjänst och vilka uppgifte r
som i så fall skaefterfråga s. Sökanden bör rimligt vis kunna styrka att vederbörande verklige n
ska eller redan har tagit emot flykt ingar, det bör framgå av riktlinje r na hur detta ska gå till.
Kommune n kan exempelvis begära att ansökan ska kompletteras med ett hyreskontrakt eller
en annan form av överenskomme lse som styrker mottagandet.

Hur s ka målgruppe n avgräns as ?
Riktlinjer na behöver tydliggö ra vilka krav som ska ställas på den som söker ersättninge n. Ett
grundlä gga nde krav skulle kunna vara att sökanden ska vara folkbokförd i kommunen.
Riktlinjer na behöver också klargöra om ersättninge n ska vara begränsad till mottagande av en
viss grupp av flykt ingar och andra skyddsbehövande. En tänkbar begränsning skulle kunna
vara att ersättning enbart ska kunna beviljas för mottagande av personer som omfattas av
massflyktsd irek t ive t. Det måste tydligt framgå om en sådan begränsning ska gälla, eller om
ersättning även ska kunna beviljas för mottagande av asylsökande och övriga skyddsökande
som inte omfattas av direktivet.

Hur s ka handläggninge n dokume nte ras?
Handläggni nge n av ansökningar och beslut om ersättning kommer behöva dokumenteras och
registreras i ett lämpligt verksamhets s yst e m. Det bör framgå av riktlinj er na hur detta ska gå
till och i vilket verksamhetss ys te m ärendena ska registreras.

Vilka krav s ka s tällas på de n e rbjudna bos tade n?
Om kommune n vill ställa krav på att den erbjuda bostaden ska hålla en viss standard för att
ersättning ska kunna beviljas behöver dessa krav redovisas i riktlinjer na. Vägledning för
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sådana krav bör kunna hämtas från Boverkets byggregle r, med krav på lägsta nivå för en
fungera nde bostad.14

Vilka kontrolle r s ka göras innan be s lut om e rs ättning fattas ?
Av riktlinje r na bör framgå hur kommune n ska gå till väga för att säkerställa att kraven är
uppfyllda. Kontroller kan exempelvis genomföra s genom att bilder och eventuella ritninga r
skickas in tillsa mma ns med ansökan. Om hembesök eller platsbesök ska göras bör riktlinjer na
klargöra om det enbart ska ske i vissa fall, och i så fall vilka fall vilka, eller om sådana besök
alltid ska genomför as.

Ska e rs ättning kunna be talas ut re troaktivt?
Det behöver framgå av riktlinjer na om ersättning ska kunna betalas ut retroaktivt i vissa fall
och vilka villko r som i så fall ska gälla. Det behöver till exempel framgå hur långt tillbaka i
tiden ersättning ska kunna beviljas för. En möjlig lösning är att sätta en fast tidsgräns, till
exempel att retroaktiv ersättning kan beviljas för ett visst antal månader tillbaka. Om
ersättninge n ska begränsas till mottagande av personer som omfattas av massflyk tsd irekt i vet
skulle retroaktivite te n kunna begränsas till tiden för direktivets ikraftträda nde.

Hur s ka be s lut om e rs ättning utformas och fattas?
Av riktlinje r na bör framgå vilken instans i kommune n som ska fatta beslut om att bevilja eller
avslå ansökningar om ersättning och hur besluten ska utformas. Om den berörda
beslutsins ta nse n vill delegera beslutanderätte n när det gäller dessa beslut kan
delegatio nsord ni nge n för den berörda instanse n behöva ses över.

Om ansökningar om ersättning i vissa fall ska kunna avslås behöver villkor e n för avslag
tydligt framgå av riktlinjer na. Det bör också framgå hur eventuella överklagande n av
avslagsbes lut ska hanteras.

Hur s ka be s lut om be viljad e rs ättning följas upp?
Om kommune n väljer att betala ut ersättning enligt vissa krav bör kommune n också följa upp
att kraven är uppfyllda även efter att ersättning har betalats ut. Genom att betala ut ersättning
kan kommune n sägas ta på sig ett ansvar för de personer som tas emot och kommune n bör
därför följa upp och kontrollera att boendeförhålla nde na är drägliga och att de boende inte far
illa. Detta gäller särskilt om det finns barn bland de boende. Riktlinje r na bör innehå lla en
beskrivning av hur beslut om ersättning ska följas upp och vilka kontroller som ska
genomföra s efter utbetald ersättning.

Hur s ka e ve ntue lla åte rkrav hante ras ?
Riktlinjer na bör klargöra om det i vissa fall kan bli aktuellt att återkräva utbetald ersättning,
vilka villko r som ska gälla för det och hur det ska gå till när återkrav verkställs.

Vid utformning av riktlinjer na kan vägledni ng förslagsvis hämtas från de riktlinjer som finns
för liknande verksamheter i kommune n, i första hand gällande riktlinjer för handläggni ng av
ekonomiskt bistånd. Även den riktlinje för Må-bra-check, bidrag till dem som vårdar anhörig
i hemmet, som antogs av Äldre- och omsorgsnämnde n den 29 april 2022 kan vara av intresse.

14 B o v e rk e t: https ://www.boverket.s e/s v/PBL-kuns kaps banken/regler-om-byggande/boverkets-
byggregler/bos tads utformning/
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Som tidigare nämnts bör Boverkets byggregler kunna användas som vägledni ng för hur krav
på lämpliga bostäder kan utformas. Kommune ns bygglo vse nhe t borde kunna bidra med
värdefulla synpunkter när det gäller hur sådana krav kan utformas.

5 Var i den kommunala
organisationen ska frågan
hanteras?

Socialkontoret bedömer att både alternativ 1, där kommune n hyr bostäder av privatpersone r
för uthyrning till flyktingar, och alternativ 2, där ersättning betalas ut till den som ordnat eget
boende med stöd av 4 kap. 2 §, skulle kräva insatser från socialkontore ts verksamheter. Var i
organisat io ne n de alternat iva lösningar som har presenterats i rapporten lämpligas t skulle
kunna hanteras redovisas nedan.

5.1 Alternativ 1 – kommunen hyr bostäder av privatpersoner
Om kommune n skulle införa inhyrni ng och uthyrning av privatbostäder till nyanlända
bedömer socialkontore t att det vore lämpligast att organisera detta på motsvarande sätt som de
bostäder som kommune n tillha nda hå l ler för bostadssociala behov, med stöd av
socialtjänst la ge n eller bosättnings la ge n.15

Boendesamordnar e är den funktio n inom socialkontor et som fungerar som kommune ns
representant för de förstahandsko nt rakt som kommune n har och är hyresvärd för kommune ns
andrahandshyre s gäste r. Vid uthyrning av privatbostäder till nyanlända vore det enligt
socialkontore t lämpligt att boendesamordnare ges motsvarande funktio n och ansvar i
förhålla nde till hyresvärd respektive andrahandshyres gäs t.

5.2 Alternativ 2 – kommunen betalar ut ersättning med stöd av 4 kap. 2 §
SoL

Om ersättninge n ska ges med stöd av SoL bedömer socialkontore t att ansvaret för hanteringe n
bör placeras hos socialkontore t, inom ramen för befint li g verksamhet för ekonomiskt bistånd.

5.3 Alternativ 3 – frivillig ersättning till privatpersoner som tar emot
flyktingar

En lösning där ersättning inte beviljas med stöd av SoL och där ingen egentlig utredning
krävs behöver inte nödvändigt vis administr eras av socialkontor et. Om kommune n väljer att gå
vidare med en sådan lösning bör möjlighete n att placera hanteringe n inom någon annan
verksamhet utredas närmare. Då denna lösning egentlige n inte träffar en nämndspec ifik
verksamhet skulle kommun- led ningsko ntore t kunna vara ett alternativ för var hanteringe n ska
ske.

15 Se Riktlinjer för bos tads former enligt SoL och bos ättnings lagen
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En tänkbar lösning skulle kunna vara att i likhet med Upplands-Väsby kommun tillsät ta en
tjänst inom kommunled ni ngsko nto ret som ansvarar för att samordna flykt ingmo tta ga nde och
samverkan med civilsa mhä l le t. I arbetsbeskrivni nge n för en sådan tjänst skulle kunna ingå att
administr era ersättning till privatpersoner som tar emot flykt ingar.

6 Övriga för frågan relevanta
frågeställningar

6.1 Socialkontorets synpunkter
Socialkontoret ser i dagsläget inte något behov av att ta hjälp av privatpersoner för att ordna
bostäder för flykt ingar från Ukraina, eller för andra nyanlä nda. Migratio ns verk et bedömer att
färre personer kommer söka skydd i Sverige än vad myndighete n inledni ngs vis beräknade och
socialkontore t bedömer att situatio ne n är under kontroll. Genom de lagändringa r som trädde i
kraft den 1 juli 2022 har kommune r na ålagts ett större ansvar för gruppen än tidigare.
Kommune n bör inte i det här läget ta på sig ett större ansvar än vad lagarna föreskrive r och
konsekvenserna av lagändr ingar na bör utvärderas innan några beslut om de i rapporten
föreslagna insatserna fattas.

Det är önskvärt att Upplands-Bro kommuns hantering i fråga om mottagande av
skyddssökande från Ukraina inte avviker allt för mycket från hur andra kommune r i
närområdet hanterar situatio ne n. Personer som inte har anvisats till någon kommun har
möjlighet att söka sig till vilken kommun i landet som helst och om det framstår som mer
förmånligt att söka sig till en viss kommun skulle det kunna leda till en ojämn fördelning av
mottagandet.

En annan fråga som bör tas i beaktande, oavsett vilken alternat iv lösning kommune n väljer att
gå vidare med, är hur den grupp som ska få rätt till ersättning ska avgränsas. Ur ett
likabehand l ingspe rspek t iv framstår det som tveksamt att bevilja bistånd eller annan form av
stöd som kan gynna en viss grupp av nyanlä nda, till exempel personer från Ukraina, om andra
grupper i motsvarande situatio n inte erbjuds samma möjlighet att få stöd för att kunna ordna
eget boende. Det behöver också finnas beredskap för hur eventuella framtida
flykt ingst rö mmar ska hanteras och vilka frivil li ga insatser kommune n kan tänkas vilja införa
eller upprätthålla om en liknand e situatio n skulle uppstå igen.

Socialkontoret bedömer att det kan uppstå en situatio n framöver där kommune n i större
utsträckning behöver ordna bostäder åt personer som tidigare har bott i eget boende som av
olika skäl inte kan upprätthålla s längre. Hittills har kommune n inte behövt hantera så kallade
spruckna EBO i någon större utsträckning, men ju längre kriget i Ukraina pågår ökar risken
för att boendesituat io ner där flykt ingar till exempel bor inneboende hos familjer inte kan
upprätthålla s på lång sikt. Det är viktigt att kommune n säkerställer att det finns beredskap för
att hantera en sådan situatio n och dessa åtgärder bör prioriteras framför de åtgärder som
föreslås i rapporten.
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Av de alternativ som presenteras i rapporten bedömer socialkontoret att alternat iv 1, som
innebär att kommune n hyr in bostäder från privatpersoner, skulle ge bäst förutsätt ninga r för
kommune n att säkerställa bostädernas kvalitet.

6.2 Ekonomiavdelningens synpunkter
Ekonomia vde lni nge n påpekar att det är svårt att bedöma mer exakt vilka kostnader de olika
förslage n kan medföra eftersom det i nuläget inte är känt i vilken omfattning insatserna kan
komma att efterfrågas.

7 Kommunledningskontorets
slutsatser

Som flera kommuner skriver på sina hemsidor är det en mycket hedervärd insats att öppna
upp sitt hem för en flykt ing och civils a mhä l le ts engagema ng välkomnas av kommunerna i
regionen.

Av de tre alternativ som redovisas i rapporten bedömer kommunled ni ngs-kontore t att
alternativ 3 bäst motsvarar syftet med utrednings uppdra get, att privatpersoner som tar emot
flykt ingar i sitt hem eller på annat sätt erbjuder bostäder åt flykt ingar ska får ersättning för
sina insatser. De andra två alternat iv som beskrivs i rapporten uppfyller inte syftet lika
effektivt. Det framstår dock som tveksamt om det i dagsläget finns behov av att införa någon
form av ersättning för privatpersoner som tar emot flyktingar, med tanke på att socialkontoret
inte ser något behov av att ta hjälp av privatpersone r för att ordna boende för de personer som
har anvisats till kommune n av Migratio ns ve rket.

Migratio ns ve rket har det övergripa nde ansvaret för boende för den berörda gruppen. Det kan
mot den bakgrunden framstå som svårt att motivera att det finns ett behov av bistånd från
kommune n för personer som har möjlighet att få sina behov tillgodo sedda av en statlig
myndighet. Genom att betala ut ersättning till privatpersone r som tar emot flykt ingar, som
omfattas av LMA, kan kommune n indirekt sägas ta på sig ett ansvar för en grupp som
lagstift are n inte avsett att kommune r na ska ha ansvar för.

Kommunled ningsko nto ret bedömer, mot bakgrund av legalitetsp r inc ipe n och den kommuna la
kompetensen, att avsaknad av lagstöd utgör ett lagligt hinder mot att införa ersättning till
privatpersoner som frivill igt tar emot flykt inga r på det sätt som redogörs i rapporten som
alternativ 3. Det finns flera rättsfall där frågan om understöd åt enskilda kan utgöra ett allmänt
intresse har prövats, men just den form av understöd eller ersättning till enskilda, som
kompensatio n för frivill iga insatser, som nu är aktuellt har inte prövats rättsligt av förklarli ga
skäl.

Den omvärldsbevak ni ng kommunled ni ngsko ntoret har genomför t har inte visat att någon
kommun i Stockholmsre gio ne n betalar ut ersättning till privatpersoner som tar emot
flykt ingar i sitt hem. Tvärtom skriver flera kommuner på sina hemsidor att det inte går att få
någon ersättning för sådana insatser, vare sig från kommune n eller från Migratio ns verke t.
Endast ett fåtal av kommuner na hyr i dagsläget bostäder av privatpersone r för uthyrni ng till



39 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem  - KS 22/0557-8 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem  : Reviderad rapport om förutsättningar för att betala ut ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar.docx

Utredning om förutsättningar för att betala ut ersättning till
privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar/tar emot
flyktingar i sitt hem

Sid 18 av 19

nyanlä nda och av de kommuner som kommunled ningsko ntore t har kontaktat svarar samtliga
att de i nuläget inte har några planer på att hyra bostäder av privatpersoner.

Kommunled ningsko nto ret håller med socialkontore t om att det är önskvärt att
Stockholmsko mm uner nas hantering av mottagande av nyanlända är så likvärd igt som möjligt.
Den risk som socialkonto ret beskriver för att ett införa nde av en mer förmånli g hantering i en
kommun kan leda till en ojämn fördelning av mottagande t, skulle kunna motverka syftet med
de lagändr ingar som trädde i kraft den 1 juli 2022 och som syftar till att skapa en jämnare
fördelning av mottagande av nyanlända mella n kommuner na (se avsnitt 2.2).

För att förutsätt ningar na för en likvärd ig hantering av frågan hos landets kommune r ska bli så
goda som möjligt skulle det vara en fördel om frågan utreddes på natione ll nivå. Frågan om
hur samhälle t på bästa sätt kan ge stöd för och uppmuntra privatpersoner s och civils a mhä l le ts
engagema ng i flykt ingmo tta ga ndet är inte i första hand en kommuna l angeläge nhe t. Om
någon form av kommuna l ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar ska införas
vore det en fördel om insatsen kunde finans ier as med statsbidrag, på liknande sätt som
fritidspe nge n under perioden 2014 till 2016. Kommuner na kan förslags vis ta hjälp av
Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att driva frågan om en nationell, statlig utredning
av frågan om stöd och kompensatio n för civils a mhä l le ts engagema ng.

Kommunled ningsko nto ret delar också socialkontorets uppfattning att det kan innebära
svårighe ter att avgränsa den grupp som skulle omfattas av den ersättning eller det stöd som
skulle bli aktuellt om någon av de insatser som beskrivs i rapporten skulle genomföras. Det
vore olyckligt om ett införande av någon av de föreslagna insatserna skullegynna vissa
grupper av nyanlä nda på ett sätt som kan uppfattas som orättvist. Om någon form av stöd för
flykt ingmo tta ga nde skulle införas förespråkar kommunled ni ngsko ntoret därför att stödet
utformas på ett sätt som säkerställer att alla nyanlä nda som befinne r sig i en jämförbar
situatio n omfattas av stödet, oavsett ursprung.

Kommunled ningsko nto ret anser vidare, i likhet med socialkontor et, att en utvärdering av
konsekvenserna av de lagändr ingar som trätt i kraft den
1 juli 2022 innan beslut om eventuella ersättningar till privatpersoner fattas.
Kommunled ningsko nto ret delar även socialkontor ets uppfattning att det är angeläget att
säkerställa att kommune n har god beredskap för att hantera EBO som inte kan upprätthållas,
något som sannolik t kommer bli vanliga re ju längre kriget i Ukraina pågår.

Ytterligare frågor som behöver utredas närmare, om kommune n ska gå vidare med ersättning
enligt alternat iv 3, är hur ersättninge n kan utformas så att de skatterättsliga kraven och
eventuella krav på upphandling uppfylls. Det framstår som oklart om ersättning i den form
som föreslås enligt alternativ 3 i rapporten kan utgöra ett offent ligt kontrakt som omfattas av
upphandlingsp l ik t. För att säkerställa att ersättninge n inte omfattas av upphandlingsp l ik t
behöver ersättninge n utformas som ett bidrag, eller om möjligt som en icke-ekonomisk tjänst
av allmä nt intresse.

Det förhålla ndet att avslagsbes lut, om de överklagas, sannolikt enbart kommer kunna prövas
genom laglighe tsprö vni ng innebär en risk för bristande rättssäkerhet.

Kommunled ningsko nto ret bedömer att det kommer krävas resurser för att genomföra
förslaget enligt alternat iv 3, inte bara för att täcka kostnaden för ersättninge n som ska betalas
ut utan även för att administre ra ersättninge n och genomför a de kontroller och uppföljni ngar
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som kommer krävas för att säkerställa skäliga boendevillkor för de boende. En budget för
insatsen behöver tas fram. Det är svårt att bedöma hur stora kostnader det kan bli fråga om.
Frågor om hur kostnaderna ska beräknas och varifrå n de nödvändiga resurserna ska tas
behöver utredas närmare.

Sammanfa tt ni ngs vis bedömer kommunled ni ngsko nto ret att det alternativ som bäst motsvarar
utrednings uppdra ge ts syfte är alternat iv 3, eftersom det innebär att privatpersoner som
frivilli gt tar emot och erbjuder bostäder till flyktingar kan få ersättning för sina insatser på ett
effektivt sätt. Det framstår dock som oklart om det finns rättsligt stöd för en sådan kommuna l
ersättning till enskilda. Ett sätt att få veta med säkerhet om ett sådant stöd till enskilda är
lagenli gt är att fatta ett beslut om ersättning, trots den osäkerhet som råder. Det skulle kunna
leda till att frågan blir rättsligt prövad, om beslutet överklagas och blir föremål för
laglighetsp rö vning. Blir beslutet inte överklagat kommer beslutet stå fast, trots avsaknad av
laglig grund.

I arbetet med rapporten har följande tjänstepersoner deltagit:

Från Kommunled ni ngsko ntoret :

Tove Nilsson, vikariera nde jurist och Anders Nilfjord, ekonomiche f

Från Socialkontore t :

Janna Gerani, biträdande enhetschef, Carin Haglind, kvalitets ut veck lare och Stina Forsberg,
kvalitets ut veck la re

Rapporten har granskats av berörda chefer från Kommunledningskontoret och Socialkont oret
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Kommunledningskontoret
Datum

Tove Nils s on
Juris t
Kans liavdelningen
tove.nils s on@u pplands-bro.se

2022-05-23

Kommunst yr e lse n

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Ord föran d eb esl u t om att u tred a föru tsättn in g ar
för att b etal a u t ersättn in g til l p rivatp erson er
som erb j u d er b ostäd er til l fl yktin g ar/tar emot
fl yktin g ar i sitt h em

Beslut
1. Kommunst yr e lse n ger kommund irektör e n i uppdrag att utreda

förutsättni ngar na för att betala ut ersättning till privatpersoner som
erbjuder bostäder till flykt ingar eller tar emot flyktin gar i sitt hem.

2. Utredninge n ska omfatta

a. en omvärldsbe vak ning över hur det fungerar i andra jämförbara
kommuner

b. förutsättni ngar och konsekvenser av att betala ut ersättning till
privatpersoner som erbjuder bostäder eller tar emot flykt ingar i
sitt hem

c. förslag på var i den kommuna la organisat io ne n frågan ska
hanteras samt

d. övriga för frågan relevanta frågeställ ninga r.

Ärendet
Situatio ne n i Ukraina har väckt ett stort engagemang och många privatpersone r
vill hjälpa till, bland annat genom att ta emot personer från Ukraina som söker
skydd i Sverige i sitt hem. Sedan Rysslands invasio n av Ukraina har drygt
36 000 ukrainska medborgare sökt skydd i Sverige. Cirka 23 000 av dem bor
hos privatpersone r, enligt uppgifte r från Sveriges radio1.

Det är Migratio ns verke t som har ansvar för boende och för ekonomisk
ersättning till personer som omfattas av EU:s massflyktsd irek t iv. De som flytt
från Ukraina och som får uppehålls t il ls tå nd med stöd av massflykt sd ir ekt ivet
omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl., LMA. Personer som

1 Se: https ://s verigesradio.s e/artikel/har-22-ukrainare-boende-hos-s ig-hade-velat-se-s tod-fran-
kommunen
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omfattas av LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, 
SoL, för sådant bistånd som kan beviljas enligt LMA, det vill säga boende och 
ekonomiskt stöd.  

Kommunen får, med stöd av 4 kap. 2 § SoL, bevilja bistånd även om 
förutsättningarna i 4 kap. 1 § SoL inte är uppfyllda. Sådant bistånd är frivilligt 
för kommunen. Kommunen kan inte få ersättning från Migrationsverket för 
bistånd som ges med stöd av 4 kap. 2 § SoL. 
Kommunledningskontoret har genomfört en enkel omvärldsbevakning genom 
att söka information på olika kommuners hemsidor om vilket stöd kommunen 
kan erbjuda till privatpersoner som har tagit emot flyktingar. 
Omvärldsbevakningen visar att många kommuner tycks göra bedömningen att 
det saknas stöd för kommuner att betala ut ersättning till privatpersoner. Som 
exempel skriver Länsstyrelsen i Skåne på sin hemsida2: 

”(…) varken Migrationsverket eller kommunen har möjlighet att besluta om att 
placera flyktingar i privatpersoners bostäder och kan därför inte lämna några 
ersättningar. Men det finns inget som hindrar att man hyr ut en bostad till en 
flykting (som själv har resurser för detta). Ukrainska flyktingar kan också ha 
rätt till en dagersättning från Migrationsverket, men eftersom ersättningen är 
låg kan det vara svårt att få detta att räcka till en hyra. Dock kan man kanske 
komma överens om att en inneboende själv står för vissa omkostnader. En 
person som får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt 
massflyktsdirektivet har rätt att arbeta så om man har en lön kan det ju innebära 
att man har möjlighet att betala hyra.” 

Kommunledningskontoret kan se två möjligheter för kommunen att ersätta 
personer som har möjlighet att upplåta sin bostad till flyktingar. Det ena 
alternativet är att kommunen hyr bostaden av en privat hyresvärd och därefter 
hyr ut bostaden i andrahand.  I det fallet kan kommunen ersätta den privata 
hyresvärden med stöd av ett hyresavtal. Vid det andra alternativet hyr 
flyktingen sitt boende på egen hand av en privat hyresvärd och får eventuellt 
ekonomiskt bistånd från kommunen för att kunna betala hyran. Det blir i så fall 
fråga om bistånd med stöd av 4 kap. 2 § SoL och kommunen kan då inte få 
ersättning från Migrationsverket för kostnaderna.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag närmare utreda 
förutsättningarna för att betala ut ersättning till privatpersoner erbjuder 
bostäder till flyktingar/tar emot flyktingar i sitt hem. En sådan utredning bör 
omfatta en mer omfattande omvärldsbevakning samt förutsättningar och 
konsekvenser av att betala ut ersättning till privatpersoner som erbjuder 
bostäder eller tar emot flyktingar i sitt hem. Utredningen ska också innehålla 
förslag på var i den kommunala organisationen frågan ska hanteras samt övriga 
för frågan relevanta frågeställningar. 

                                                 

2 Se: https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---skane/2022-04-
05-fragor-och-svar-for-dig-som-vill-hjalpa-personer-pa-flykt-fran-ukraina.html So 



39 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem  - KS 22/0557-8 Modell för ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt hem  : Ordförandebeslut utreda förutsättniningar för att betala ut ersättning till personer som erbjuder bostäder till flyktingar.docx

 

Upplands-Bro kommun Datum   3 (3)  
2022-05-23   

 
 

 

Utredningen ska återrapporteras till Kommundirektören senast midsommar 
2022 samt återrapporteras kommunstyrelsen efter sommaren.  

Då det är angeläget att utredningen kommer igång så snart som möjligt på 
grund av det akuta behovet av bostäder för flyktingar fattas beslutet genom ett 
brådskande ordförandebeslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt A 8.5. 

 

Fredrik Kjos (M) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunplan 2023 med planering för 2024 – 
2025 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunplan 2023 med planering för 2024-2026 inklusive driftbudget, 
investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs i enlighet med 
Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias 
Peterson Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

2. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) 
förslag 23 november 2022. 

3. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson 
(KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

4. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny ram 
för långfristiga lån sätts till 575 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson 
Ersoy (C) förslag 23 november 2022. 

5. Uppföljning under 2023 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

6. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs samt motsvarande justeringar 
i reglementen under 2023. 

7. Kommunstyrelsen får under 2023, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

8. Kommunstyrelsen får under 2023 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 50 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste 
vice ordförande Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-11-04 KS 22/0009 

 
 

Ersoy (C) har 23 november 2022 lagt fram förslag till Kommunplan för 2023 

och planering för 2024–2026. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2022 med 

bilaga; Kommunplan 2023 – med planering för 2024–2026. 

Ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste 

vice ordförande Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson 

Ersoy (C) har 23 november 2022 lagt fram förslag till Kommunplan för 2023 

och planering för 2024–2026 

Samverkan med de fackliga organisationerna har skett den 11, 18 och kommer 

ske 25 november 2022.  

Barnperspektiv 

Då kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet innefattar det även 
barnen. Genom en strukturerad budgetprocess ges bästa möjliga förutsättningar 

att hänsyn tas till barnen när budgeten senare beslutas. 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

Bilagor 

1. Kommunplan 2023 med planering för 2024-2026 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag 
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1 Upplands-Bro, en levande, attraktiv och trygg 
kommun 

Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga 
samt för deras vilja att ta ansvar 
Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur 
kommunen formas och utvecklas. Alliansen vill att medborgarnas röst och 
engagemang ska höras och tas tillvara och att alla har god insyn i de beslut som 
fattas.  
Upplands-Bro ska vara en trygg kommun med hög livskvalitet som erbjuder bra 
förskolor, skolor och omsorg där valfrihet och en mångfald av utförare möter våra 
invånares olika behov och som leder till högre kvalité för Upplands-Broborna. En 
småskalig vacker bostadsbebyggelse för olika skeenden i livet, med närhet till 
Mälaren och vår fantastiska natur. Det ska råda liv mellan husen för ökad 
gemenskap och social trygghet.  
Det ska finnas en mångfald av företag och ett rikt kultur- och fritidsliv för alla 
åldrar och intressen. Klimat, miljö, hälsa och social hållbarhet är viktiga 
fokusområden som vi tar på stort allvar i linje med Agenda 2030. Ekonomin ska 
vara i god balans med en lägre kommunalskatt och en högre skattekraft per 
invånare och med en ambition att medborgarnas kvalitet för varje skattekrona ska 
vara i fokus.  
En lyhörd offentlig service med fokus på delaktighet och nytta för medborgarna är 
viktigt. Makten ska finnas så nära som möjligt eftersom vi tror på individens rätt 
och förmåga att själv forma sin framtid. Många beslut fattas bäst av de som själva 
berörs. 

Medborgarintresset alltid först! 

Medborgarperspektivet är Alliansens ledstjärna. Politiken är medborgarnas 
förlängda arm och den kommunala förvaltningen är det redskap som politiken 
förfogar över för att realisera det som medborgarna har valt dem för. Nyttan för 
kommunens invånare ska alltid vara Alliansens och den kommunala 
förvaltningens huvudfokus.  
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Näringsliv och fler arbetstillfällen 

Ett blomstrande lokalt näringsliv och en mångfald av näringsgrenar är en viktig 
förutsättningen för fler arbetstillfällen och en attraktiv kommun. Alliansens 
prioritet är att förbättra rankingen i olika näringslivsbarometrar. 

Småskalig hållbar samhällsutveckling 

Upplands-Bro ska vara en attraktiv, levande och hållbar kommun med karaktär av 
småstad och landsbygd. Utveckling ska ske tillsammans med invånare, företag 
och civilsamhället och vi vill att hela Upplands-Bro ska leva. Byggtakten behöver 
sänkas och kommunens värden ska stärkas. Kvalitet i stället för kvantitet är viktigt 
och samhällsplanering och nybyggande ska tillföra värden för de som bor här. 
Vi vill se en attraktiv, småskalig bebyggelse för olika faser i livet. Antalet egna 
hem i förhållande till lägenheter ska öka. Vid förtätning ska nya bostäder anpassas 
i utformning med mjuka övergångar till befintlig bebyggelse. Infrastruktur och 
samhällsservice ska vara i fas med byggtakt. 
Levande, vackra och gröna bostadsmiljöer ska prägla detaljplaner med liv och 
möjligheter mellan husen för aktiviteter och mötesplatser som ger effekter för 
gemenskap, hälsa och trygghet. Vårt kulturarv ska värnas likväl som våra aktiva 
jordbruk som bidrar till densamma. 

En förskola och skola där varje barn får förutsättningar att lyckas 

Hög kvalitet hela vägen från förskola till gymnasium som tillåter barn att 
utvecklas efter sina individuella förmågor. Barn är olika, likvärdiga 
förutsättningar ska gälla oavsett om man har lätt för sig eller har olika former av 
utmaningar. En mångfald av aktörer ska tillförsäkra alternativ för olika behov och 
prefenser. Kapaciteten ska byggas ut för att klara alla kommunens barn. Fokus på 
de tidiga åldrarna för att tidigt eliminera risken för att barn halkar efter. 

Bryt utanförskapet och lös integrationen 

Socialt utsatta områden ska utvecklas och utanförskapet ska arbetas bort. Bättre 
bostadsplanering och fysisk samhällsutveckling, som ”Omdaning Bro”, ska bryta 
segregationens inlåsningseffekt. Integrationen ska förbättras genom ökat fokus på 
egen försörjning och kunskaper i svenska språket. Civilsamhället och 
trossamfunden ska förmås bli en aktiv part i integrationsarbetet. 
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En trygg kommun 

Alla invånare i Upplands-Bro ska uppleva att det är tryggt att bo, leva och verka i 
kommunen. Unga på glid ska genom samverkan mellan skola, socialkontor, polis, 
fritidsverksamhet, civilsamhälle och bostadsbolag fångas upp tidigt och få rätt 
stöd innan de hamnar i kriminalitet. Fler åtgärder mot våld, hedersförtryck och 
trakasserier. Det ska inte finnas några utsatta områden. 

Ett rikt kultur-, fritid- och föreningsliv 

Kultur och fritid är en viktig byggsten för att Upplands-Bro ska vara en trygg, 
attraktiv och inbjudande plats att leva på. Oavsett var man är i livet ska det finnas 
goda möjligheter till rörelse, idrott, kultur, rekreation och friluftsliv på nära håll. 
Konserter, teater, dans och konst ska kunna upplevas på många platser både om 
man själv vill stå på scen eller vara i publiken. Idrott ska ha en central plats i alla 
delar av kommunen och kunna utövas efter egen ambition och förutsättningar. 
Föreningslivet i Upplands-Bro är viktiga aktörer för att bygga gemenskap och 
framtidshopp.  

Ett värdigt åldrande 

Att få åldras med värdighet och möjlighet att leva på sina villkor. Omsorgen om 
äldre ska ge möjlighet att kunna bo hemma så länge som möjligt och att själv få 
välja hemtjänstleverantör eller det senior-/trygghetsboende som passar bäst. Höga 
krav på kvalité och uppföljning ska råda. 
Äldreomsorgen ska utgå från individen, inte systemen. Vi vill arbeta för att 
Upplands-Bro blir en äldrevänlig kommun där alla delar av samhället tar hänsyn 
till äldres behov. 

Minskat klimatavtryck i en grönare kommun 

Upplands-Bro ska ta sitt ansvar för klimat- och miljöarbetet och öka takten i 
omställningen mot en hållbar, fossilfri och grön ekonomi i linje med Agenda 
2030. Som ett viktigt steg i detta kommer ett Miljö- och energiutskott att tillsättas. 
 
Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan-Ove Stefansson (KD) Mattias Peterson (C) 



Upplands-Bro, Kommunplan 2023 

Sida 7 av 40 

2 Så här styrs Upplands-Bro 

I Upplands-Bro utgår alla verksamheter utifrån att det finns förtroende och respekt 
för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.  
Upplands-Bro kommuns strategi- och styrsystem fokuserar på att skapa god 
verksamhet som skapar invånarnytta, ett starkt näringsliv och företagande samt 
hållbar samhällsutveckling. För att utveckla verksamhet är metoder för 
förebyggande arbete, kompetensutveckling samt digitalisering är viktiga för 
Upplands-Bros utveckling.  

En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom sex 
övergripande mål. Dessa är: 

• Stärkt medborgarnytta
• Service, valfrihet och konkurrensneutralitet.
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• Värdigt åldrande
• Livslångt lärande i fokus
• Social hållbarhet
• Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande.

De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan 
formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas 
mål. Verksamhetsmålen utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal 
där målen omsätts till individuella mål för varje medarbetare.  
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3 Övergripande mål för Upplands-Bro 

De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter och beskriver 
förflyttningen som kommunen ska genomföra under perioden.  

De övergripande målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen 
handlar om att uttrycka hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i 
service. Målen utgår från att skapa invånarnytta. Det är de boende och verksamma 
i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen formas och utvecklas. 

För att utveckla kvalitet och effektivisera verksamhet handlar en del om 
omvärldsbevakning och om att omsätta nya lösningar.  

3.1 Stärkt medborgarnytta 
Det övergripande målet för att stärkt medborgarnytta formuleras i två delar: 

3.1.1 Ekonomi 
”Öka skattekraften per invånare. En ekonomiskt effektivare organisation.” 
Det finns flera omvärldsförändringar som påverkar demokratin, särskilt kan 
nämnas en mer globaliserad ekonomi, klimatförändringar, ett förändrat 
säkerhetspolitiskt läge samt ökade sårbarheter. 

Att ha god ekonomisk kontroll och en ekonomiskt effektivare organisation 
kommer krävas då Sveriges kommuner och regioner går in i en lågkonjuktur 
under kommande år. Kommunplanen som prioriterar kommunens uppgifter och 
stöttar hushåll och företag, och är ansvarsfull under rådande läge.   
Ekonomin ska vara i god balans med en lägre kommunalskatt och en högre 
skattekraft per invånare med en ambition att medborgarnas kvalitet för varje 
skattekrona ska vara i fokus.  

3.1.2 Näringsliv 
”En mångfald av entreprenörer, en diversifierad arbetsmarknad och fler 
arbetstillfällen. Förbättra rankingen i olika näringslivsbarometrar.” 
Ett blomstrande lokalt näringsliv och en mångfald av näringsgrenar en viktig 
förutsättning för fler arbetstillfällen och en attraktiv kommun. 
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Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas 
liv. Att möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att 
forma ett hållbart samhälle. Att invånare kan välja själv utgör en viktig del i att 
även kunna ta ansvar för samhällsutvecklingen.

För Upplands-Bro kommun är service och bemötande avgörande för förtroendet 
och lägger grunden för hur kommunen. Att ständigt fokusera på invånarnytta och 
ett starkt näringsliv utgör grunden för kommunens utveckling.  

Under 2023 utvecklas medborgardialog och förutsättningar för att invånare ska 
kunna aktivt välja inom ramen för sina liv. En motståndskraftig demokrati slår 
vakt om det öppna, inkluderande och levande samtalet som kännetecknas av en 
mångfald av erfarenheter, idéer och perspektiv 

Biblioteken är viktiga mötesplatser där invånare kan mötas och föra dialog. Det är 
också viktigt med insatser som gör politiska processer mer tillgängliga för 
invånarna och som sänker trösklarna för att framföra synpunkter.  

3.2 Service, valfrihet och konkurrensneutralitet  
För att skapa service, valfrihet och konkurrensneutralitet formuleras tre mål 

3.2.1 Valfrihet och konkurrensneutralitet 
”I Upplands-Bro utgår service från medborgarnytta, i kommunen finns 
förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.” 

Valfrihet ökar makten och delaktigheten för Upplands-Bros invånare och 
stimulerar ansvarstagande. I Upplands-Bro ska invånare få välja förskola och 
skola till barn, sin egen vård och vilken äldreomsorg som är aktuell. I Upplands-
Bro ska det finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga kvalitetskrav på 
utförare i välfärden.  

Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar 
verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och 
regional näringslivsutveckling och genom att ställa sociala krav och miljökrav i 
kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling. Både 
lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV, 
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möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata 
utförare.  

3.2.2 Medborgar- och företagarfokus 
”Samtliga verksamheter utgår från tydligt medborgar- och företagarfokus. Stärka 
bemötandet i en positiv riktning. Alla som möter en handläggare ska mötas 
värdigt och samarbetsinriktat. Handläggare ska leta möjligheter och vara 
guidande.” 

För Upplands-Bro kommun är service och bemötande avgörande för förtroendet 
och lägger grunden för hur kommunen. Att ständigt fokusera på invånarnytta och 
ett starkt näringsliv utgör grunden för kommunens utveckling.  

3.2.3 Kommunikation 
”Planer, beslut och bemötande ska ha ett medborgarfokus. Interna, externa och 
politiska kommunikationen behöver optimeras och effektiviseras. 
En lyhörd offentlig service av hög kvalité med fokus på delaktighet och nytta för 
medborgarna. För politiskt genomslag ses den interna och externa 
kommunikationen som ett kraftfullt verktyg för att driva de förändringar och 
förflyttningar vi vill åstadkomma. 

3.3 Värdigt åldrande 
Det övergripande målet för att skapa värdigt åldrande formuleras enligt följande: 
”Äldreomsorgen ska utgå från individen, inte systemen Upplands-Bro blir en 
äldrevänlig kommun där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov.” 
Att få åldras med värdighet och möjlighet att leva på sina villkor. Omsorgen om 
äldre ska ge möjlighet att kunna bo hemma så länge som möjligt och att själv få 
välja hemtjänstleverantör eller det senior-/trygghetsboende som passar bäst. Höga 
krav på kvalité och uppföljning ska råda.  

3.4 Livslångt lärande  
Skolan i Upplands-Bro ska vara för alla. Det övergripande målet strävar efter att 
skapa ett livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Att skapa ett 
livslångt lärande består i två målformuleringar. 
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3.4.1 Ökad kvalitet, förbättrade resultat, ökad behörighet till gymnasiet 
“Ökad kvalité, förbättrade resultat och ökad behörighet till gymnasiet. Ökad 
trygghet och arbetsro. Stärkt psykisk hälsa och minskat utanförskap.” 

En förskola och skola där varje barn får rätt förutsättningar att lyckas. Hög 
kvalitet hela vägen från förskola till gymnasium som tillåter barn att utvecklas 
efter sina individuella förmågor. Barn är olika, likvärdiga förutsättningar ska gälla 
oavsett om man har lätt för sig eller har olika former av utmaningar. En mångfald 
av aktörer ska tillförsäkra alternativ för olika behov och prefenser. Kapaciteten 
ska byggas ut för att klara alla kommunens barn. Fokus på de tidiga åldrarna för 
att tidigt eliminera risken för att barn halkar efter. 

3.4.2 Ökad kvalitet, förbättrade resultat, god beredskap för arbetslivet 
”Ökad kvalité, förbättrade resultat och en god beredskap för arbetslivet. Stärka 
kopplingen till näringslivet. Ökad trygghet, stärkt psykisk hälsa & minskat 
utanförskap” 

En skola där varje elev får förutsättningar att lyckas och bli rustad för ett framtida 
arbetsliv. Alla är olika och det ska därför finnas en mångfald av aktörer där barn 
och elever kan utvecklas efter sina individuella förmågor. Ett aktivt förebyggande 
arbete mot psykisk ohälsa ska också bedrivas. En bra skolgång är ett vaccin mot 
lågavlönade jobb och arbetslöshet. 

3.5 Social hållbarhet 
För att skapa ett socialt hållbart samhälle formuleras tre mål:  

3.5.1 Ökad egenförsörjning, samverkan och samordnade insatser, 
minskat utanförskap 

“Socialt utsatta områden utvecklas och ökad andel egenförsörjda. Mer och bättre 
samverkan med näringslivet. Tidiga samordnade insatser från skola, socialtjänst, 
BUP och föreningsliv för att förebygga psykisk ohälsa. Förbättra integrationen, 
fokus på kunskaper i svenska språket och minskat utanförskapet. Civilsamhället 
och trossamfunden ska förmås bli en aktiv part i integrationsarbete” 

En socialt hållbar kommun som tar vara på alla människors möjligheter och 
inneboende förmåga där arbete ska vara det normala, bidrag och stöd undantaget. 
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Genom insatser och förebyggande arbete kring psykisk ohälsa nå positiva resultat. 
Ge stöd och hjälp när det är svårt men också ställa krav på den enskilde. Att bryta 
segregation och nå en lyckad integration bygger på att alla delar av samhället 
sammankopplas bättre för att underlätta vägen in till arbete och social delaktighet 
så att människor själva kan styra sina liv och uppnå sina mål. 

3.5.2 Förebyggande insatser, minskat utanförskap, förbättrad integration 
”Förebyggande insatser för att fånga unga på glid och utsatta i tid och motverka 
psykisk ohälsa. Ingen ska utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck, ökad 
trygghet och trivsel, minskad brottslighet, inga utsatta områden, minskat 
utanförskap och förbättrad integration och inkludering.” 
Målet handlar om att alla känner att det är tryggt att bo, leva och verka i 
kommunen. Unga på glid ska genom samverkan mellan skola, socialkontor, polis, 
fritidsverksamhet, civilsamhälle och bostadsbolag fångas upp tidigt och få rätt 
stöd innan de hamnar i kriminalitet. Fler åtgärder mot våld, hedersförtryck och 
trakasserier. Det ska inte finnas några utsatta områden. 
 
Tillsammans skapar Upplands-Bro trygga levnadsvillkor som på kort och lång sikt 
möjliggör hållbar hälsa och liv för invånarna. Rätten till frihet och personlig 
säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område ska genom aktiva 
åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden 

Hållbar hälsa och liv är tätt sammanflätat med kommunens vision och samtliga 
mål, och är ett samspel mellan olika främjande och förebyggande faktorer.  

3.5.3 Kultur, idrott, rekreation och friluftsliv 
”Konserter, teater, dans och konst ska kunna upplevas på många platser både om 
man själv vill stå på scen eller vara i publiken. Idrott ska ha en central plats i alla 
delar av kommunen och kunna utövas efter egen ambition och förutsättningar. 
Promenadavstånd till rekreation och grönområden.” 
Kultur och fritid är en viktig byggsten för att Upplands-Bro ska vara en trygg, 
attraktiv och inbjudande plats att leva på. Oavsett var man är i livet ska det finnas 
goda möjligheter till rörelse, idrott, kultur, rekreation och friluftsliv på nära håll. 
Ett aktivt föreningsliv bygger gemenskap och skapar positiva hälsoeffekter och 
framtidshopp. 
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3.6 Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande  
För att skapa ett småskaligt och attraktivt samhällsbyggande formuleras två 
målområden. 

3.6.1 Kvalitet och småskalighet 
”Utveckling ska ske tillsammans med invånare, företag och civilsamhället. Hela 
Upplands-Bro ska leva. Sänka byggtakten och stärka kommunens värden. Kvalitet 
i stället för kvantitet. Samhällsplanering och nybyggande ska tillföra värden för 
de som bor här. Småskalig bebyggelse för olika faser i livet. Antalet egna hem i 
förhållande till lägenheter ska öka. Vid förtätning ska nya bostäder anpassas i 
utformning med mjuka övergångar till befintlig bebyggelse. Infrastruktur och 
samhällsservice ska utvecklas.» 
 
En attraktiv, levande och hållbar kommun med karaktär av småstad och 
landsbygd. Levande, vackra och gröna bostadsmiljöer ska prägla detaljplaner med 
liv och möjligheter mellan husen för aktiviteter och mötesplatser som ger effekter 
för gemenskap, hälsa och trygghet. Vårt kulturarv ska värnas likväl som våra 
aktiva jordbruk som bidrar till densamma. 

3.6.2 Ny modell för kommunens fastigheter 
”Ny modell för styrning av kommunens fastigheter. Förändra kvoten mellan 
hyresrätter och egna hem med tyngdpunkt på det senare. Vara en aktiv aktör för 
förvärv, försäljning och nybyggnation (bestämma ägarform).” 
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4 Årsvisa nämndmål och styrdokument 

Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i 
nämndmål. Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som anger vad som ska 
göras för att nå visionen, och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas 
för aktiverande styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer som 
Upplands Bro kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. Samtliga 
verksamheter producerar verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i 
nämndmålen och de övergripande målen.  
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5 God ekonomisk hushållning 

 

5.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
1. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av 

verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till 
kommunens resultatutjämningsreserv. 

2. Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare 
avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter 
över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan 
användas under ett enskilt budgetår. 

3. Kommunens skattesats ska vara oförändrad. 
4. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. 

Endast nyinvesteringar får finansieras med lån. 
5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden. 
6. Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, 

bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad 
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miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under 
anläggningarnas livslängd. 

7. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom 
givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas 
inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med 
stor kostnadsmedvetenhet. 
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6 Planeringsförutsättningar  

 

6.1 Samhällsekonomiska förutsättningar 
Utfallen för svensk inflation har nyligen varit överraskande höga. Den oväntat 
höga inflationen har definitivt lyft inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög grad 
även för de kommande 12 månaderna. Samtidigt har en mycket brant 
ränteuppgång synts de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av 
centralbankernas höjda styrräntor. Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större 
än vad SKR räknat med i tidigare prognoser. Frågan är inte längre ”om” Sverige 
går mot en lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når dit, samt hur djup den blir. 
SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa år. Detta medför att den 
postpandemiska återhämtningen för arbetsmarknaden bryts. Antalet sysselsatta 
kommer att minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 
2023–2024. I sin framskrivning räknar SKR med att BNP- och timtillväxten repar 
sig under 2024, men att konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025. Mycket 
svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan nästa år. Trots 
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detta kommer ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. Den långa 
eran av oerhört låga räntor är över. På samma sätt kommer konsumentpriserna 
totalt sett – efter rekordsnabba ökningar 2021– 2023 – inte heller falla tillbaka till 
gamla nivåer. Trots att vi räknar med att inflationen sjunker snabbt nästa år lär 
ekonomins aktörer få leva med bestående högre priser på många varor och 
tjänster. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP % -2,4 4,9 2,6 -0,7 1,8 2,8 

Relativ arbetslöshet % 8,5 8,8 7,5 8,4 8,4 8,2 

Arbetade timmar -3,8 2,2 1,8 0,3 1,4 1,3 

KPIF % 0,5 2,4 7,5 5,0 1,5 1,7 

Realt skatteunderlag 1,4 2,6 2,0 -2,7 0,6 4,4 

Styrränta, årets slut 0,0 0,0 2,5 1,75 1,25 1,25 

Källa: Sveriges kommuner och Regioner per 20 oktober 2022 (SKR) 

6.2 Förväntad befolkningsutveckling 
Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1 
november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna. 
Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas växa till cirka 32 500 
invånare sista december 2023.  
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6.3 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag 
Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser 
för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKR gör en 
bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en 
prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar 
den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från 
den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år.  

Mkr Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Skatteintäkter 1379,0 1502,0 1602,0 1700,7 

Inkomstutjämning 309,9 333,5 342,7 377,5 

Kostnadsutjämning 123,8 129,5 120,4 150,4 

Regleringsbidrag/-
avgift 71,9 48,3 48,2 38,3 

LSS-utjämning -15,5 -34,7 -35,4 -36,5 

Fastighetsavgift 50,0 53,7 53,7 53,7 

Summa intäkter 1919,1 2032,3 2131,6 2284,1 

6.4 Prognos över pensionskostnaderna 
KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av 
pensionskostnaderna i kommunen. Pensionskostnaderna ökar kraftigt för 2023 
och 2024 för att sedan landa på mer balanserad nivå. Orsaken till detta är avtalen 
på arbetsmarknaden som kräver större avsättningar under perioden 2023-2024 
samt den höga inflationen. För Upplands-Bro innebär det att: 

Mkr 2022 2023 2024 2025 

Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg 65,2 109,0 127,7 80,6 

Gamla utbetalningar, ÖK-SAP 27,8 29,4 30,4 30,7 

Finansiell kostnad 5,9 24,6 22,6 13,2 

Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt 98,9 162,9 180,8 124,5 
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6.5 Finansiering 
Borgensavgift på 0,35 % uttas av Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet.  

Kommunen har en relativt god likviditet. Den beslutade låneramen för 2022 
uppgår till 530 mnkr. För att klara investeringsbehovet 2023 behöver ramen 
utökas med 120 mnkr. Med anledning av de ökade räntenivåerna bedöms 
kommunens räntekostnader öka med cirka 6 miljoner kronor 2023.  

6.6 Resultatutjämningsreserv 
Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för 
balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till resultatutjämningsreserv 
får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp 
som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av 
årets resultat efter balanskravsjusteringar (enligt lagen om kommunal redovisning) 
som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunal ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen eller 
landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för 
pensionsförpliktelser.  

Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelserna. 

I budgeten för 2023 planeras för att resultatutjämningsreserven nyttjas med 32,1 
miljoner kronor.  
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7 Ägardirektiv 

 

7.1 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB 
med dotterbolag 

Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är 
organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro 
Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av 
den totala kommunala verksamheten. Bolagen finns för att kommunen finns. 

Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur 
kommunen och bolagen formas och utvecklas. Medborgarnas röst och 
engagemang ska höras och tas tillvara.  
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Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro 
kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska 
grundas på kommunplanen, aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva 
verksamheten enligt affärsmässiga principer. 

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande 
ägardirektiv. Bolagen ska utveckla samverkan med kommunen för att 
effektivisera verksamhet och höja servicenivån till invånarna.   

Kommunens arkivreglemente och reglemente för intern kontroll ska följas av 
bolagen. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och 
skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna 
påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag. Vid den 
händelse att något av de givna ägardirektiven för respektive dotterbolag kommer i 
konflikt med ett ägardirektiv från annat dotterbolag, ska moderbolaget tillfrågas. 

7.1.1 Finansiella krav, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet 

Finansiella krav på bolagen  
Bolagen ska bedriva en verksamhet utifrån en grundsyn av ekonomisk och 
finansiell hållbarhet. Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i 
bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av det kommunala 
ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt 
kapital och ger skälig avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn 
till de risker som verksamheten innebär.  

Bolagen ska fastställa en budget för 2023.  

Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det 
kommunala syftet med densamma. Tidplanen för upprättande av bolagens 
årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med kommunens tidsplan.  

Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina ålägganden 
såvitt avser de kommunala bolagen. Kommunens revision ska vara samordnad 
med företagens. Det innebär att två av kommunens revisorer också ska väljas till 
lekmannarevisorer i bolagen.  
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Social hållbarhet  
Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens 
fokus ska vara att skapa en trygg kommun där social oro och otrygghet förebyggs. 

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig 
trygga i sin vardag. Bolagen prioriterar det redan pågående trygghetsarbetet med 
ytterligare satsningar till exempel genom att förbättra belysning, hålla undan 
skräp, ta bort sly och växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker och 
skymda områden samt samverkan med såväl kommun som berörda aktörer. 
Bolagen ingår som aktiv part i kommunens EST (effektiv samordning för 
trygghet) arbete.  

Vidare kommer bolagen att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat 
med fler kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder 
och trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Bolagen vill också stärka 
bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett 
samspel mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och externa aktörer 
för en ökad social hållbarhet. 

Miljöhänsyn  
Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart 
samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. 
Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan 
lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag 

Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande  
Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas 
möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande:  

• Ändring av bolagsordning  

• Ändring av aktiekapital  

• Fusion av företag  

• Förvärv eller bildande av dotterbolag  

• Nyproduktion högre än 50 mnkr  



Upplands-Bro, Kommunplan 2023 

 
 

Sida 25 av 40 

• Försäljning eller likvidation av dotterbolag  

• Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år 
eller högre än 10 mnkr per objekt.  

• Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.  

7.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
• ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.  

• lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.  

• betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal 
borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. 
Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 
2023 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 % 
ändra.  

• öka kundnöjdheten och värdera genom NKI. 

• arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer och verka för ökad trygghet i och 
runt fastigheterna.  

• schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 0 % 
inför 2023.  

• låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som 
efterfrågas av kommunen. 

• vara en aktiv aktör för förvärv, försäljning och nybyggnation av förskolor, 
skolor och verksamhetslokaler efter önskemål från kommunen. 

7.3 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus 
• Ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.  

• Grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig 
ekonomisk planering och styrka.  
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• Genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och 
försäljning av fastigheter upprätthålla en inriktning om 20 % i soliditet 
över perioden 2020-2030.   

• Ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag 
som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den 
genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg 
av 1 %.  

• Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal 
borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den 
lånevolym som bolaget har vid ingången av 2023 samt nya lån som bolaget 
tecknar under året och uppgår till 0,35 %.  

• Genomlysa behov, uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder och 
seniorboenden i blandade upplåtelseformer både i Bro och i Kungsängen.  

• Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro 
och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer. 

• Utveckla Bro centrum i strävan att öka andel arbetsplatser, attrahera goda 
verksamheter som bidrar centrumutveckling.  

• Utveckla Kungsängens centrum genom ökad samordning och genom ett 
aktivt deltagande i centrumföreningen. 

• Ombilda delar av hyresbeståndet i Upplands-Bro kommun 

• Intensifiera arbetet för att motverka oriktiga hyresförhållanden.  
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8 Budget med ekonomisk plan 

8.1 Resultatbudget  
Mnkr 2022 2023 2024 2025 

Nämndernas budgetramar  1865,1 1972,0 2020,4 2182,9 

Avgår internränta -10,5 -10,6 -10,6 -10,6 

Pensionskostnader, ej 
reglerat i PO-pålägg 27,3 72,5 92,3 45,6 

Kommunstyrelsen – 
oförutsett 20,0 20,0 20,0 20,0 

Summa verksamhetens 
nettokostnader 1901,9 2053,9 2122,1 2237,9 

Skatteintäkter 1379,0 1502,0 1602,0 1700,7 
Inkomstutjämning 309,9 333.5 342,7 377,5 
Kostnadsutjämning 123,8 129,5 120,4 150,4 
Regleringsbidrag 71,9 48,3 48,2 38,3 
LSS-utjämning -15,5 -34,7 -35,4 -36,5 
Fastighetsavgift 50,0 53,7 53,7 53,7 
Utökning statsbidrag  12,5 12,5 12,5 
Summa skatteintäkter 
och bidrag 1919,1 2044,9 2144,1 2296,6 

Finansnetto 2,0 -23,0 -22,0 -13,0 

Summa finansiering 1921,1 2021,8 2122,1 2283,6 

          

Årets resultat 19,2 -32,1 0,0 45,7 
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8.2 Nämndernas ramar, sammanställning för 2023 
Nämndernas ramar, 
sammanställning för 
2023 

Budgetram 2022, inkl 
kapitalkostnader 

Totalt 
förändring 

Budgetram 
2023 

Revision 1 230 170 1 400 

Kommunstyrelsen 159 800 5 100 164 900 

Bygg- och miljönämnden 5 850 150 6 000 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnd
en 

175 600 4 100 179 700 

Kultur- och 
fritidsnämnden 96 050 4 100 100 150 

Socialnämnden 278 200 6 900 285 100 

Ekonomiskt bistånd 24 400 0 24 400 

Tekniska nämnden 72 100 7 100 79 200 

Utbildningsnämnden 802 800 53 800 856 600 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 249 100 25 400 274 500 

SUMMA 1 865 130 106 820 1 971 950 
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8.3 Investeringsbudget 
 

Tkr Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

KS-oförutsett 20 000 20 000 20 000 

Kommunstyrelsen 12 500 7 500 7 500 
Bygg- och 
miljönämnden 0 0 0 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 1 500 1 500 1 500 

Kultur- och 
fritidsnämnden 17 800 4 000 4 000 

Socialnämnden 5 200 1000 1000 

Tekniska nämnden 50 475 44 500 39 000 

Utbildningsnämnden 5 000 5 000 5 000 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 800 800 800 

Summa 62 800 39 800 39 800 

Avgiftsfinansierade 
verksamheterna       

Avfallsverksamheten 2000 4500 2500 

VA-verksamheten 163 250 74 450 9 300 

Summa 165 250 78 950 11 800 

SUMMA TOTALT 228 050 118 750 51 600 

 

Kommunstyrelsen 

• Oförutsett 

• IT-investeringar 

• Digitalisering 

• Omdaning Bro 

• Lokaler 
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Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

• Inventarier och utrustning 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Friluftsgård Lillsjön 

• Solceller Kungsängens IP 

• Renovering ridhuset 

• Upprustning Kvistaberg 

• Motionsspår 

• Laddstolpar idrottsplatser 

• Fastighetsunderhåll 

• Fritidsbanken 

Socialnämnden 

• Inventarier 

• Upprustning lägenheter 

Tekniska nämnden 

• Belysning 

• Brorenoveringar 

• Parkeringsåtgärder 

• Trafik- och tillgänglighet 

• Bulleråtgärder 

• Trygghetsskapande åtgärder 

• Rekreationsytor 
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• Beläggning 

• Markutrustning 

Utbildningsnämnden 

• Utrustning förskolor och skolor 

• Modernisering kök 

• Utomhusmiljö 

Äldre- och omsorgsnämnden 

• Inventarier 

Avfall 

• Nya containrar kretsloppscentralerna 

VA 

• Diverse maskiner 

• Pumpstationer 

• Tillskottsvatten 

• LPS-pumpar (lågtryckspumpar) 

• Dagvattenåtgärder 

• Nya ledningar, renovering och serviser 

• Utökat verksamhetsområde 

• Upprustning av fordonsparken 

• Åtgärder spillvattenledning Bro-Järfällatunneln 

• Tjusta 
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8.4 Exploateringsbudget 
 

(tkr) År 2023 År 2024 År 2025 

Exploaterings- 
/genomförandeprojekt 

Kostnader 
& utgifter 

Intäkter & 
inkomster 

Kostnader 
& utgifter 

Intäkter & 
inkomster 

Kostnader 
& utgifter 

Intäkter & 
inkomster 

Tegelhagen 11 500 10 300 11 500 10 300 20 900 20 300 

Trädgårdsstaden 90 400 37 800 48 900 85 300 16 200 13 500 

Ringvägen 9 400 0 2 700 0 2 600 0 

Viby 55 300 50 000 55 000 48 600 55 000 48 600 

Klövberga 3 500 1 800 3 500 1 800 500 500 

Tibbleängen 20 000 17 200 20 000 17 200 0 18 100 

Kockbacka Gärde 16000 0 40000 41200 40000 0 

Norrboda Brunna (ny) 5 800 5 800 7 800 7 800 6 800 6 800 

Totalt 211 900 122 900 189 400 212 200 142 000 107 800 

 

Tegelhagen 

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifter avser övertagande av 
anläggningar. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer. 

Trädgårdsstaden 

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA-
anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på 
markförsäljning och ersättning från exploatör. 

Ringvägen 

Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar och planteringar. Utgifter avser 
entreprenadkostnad. 

Viby 

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. 
Inkomster baseras på ersättning från exploatör. 
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Klövberga 

Utbyggnad av cirkulationsplats.  

Tibbleängen 

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. 
Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör. 

Kockbacka gärde 

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. 
Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör. 

Norrboda-Brunna 

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. 
Inkomster baseras på ersättning från exploatör. 
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8.5 Nämndbudget  

8.5.1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens 
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. 
Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, 
räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, personal- och 
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor och 
överförmyndarverksamheten. Under 2023 läggs särskild vikt vid 
samhällsomdaning kring Bro men även på att skapa ett säkert och tryggt 
Upplands-Bro.  

Samhällsbyggnadsutskottet 
Samhällsbyggnadsutskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala 
verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering, 
exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att en fungerande 
infrastruktur anpassas till bostadsutbyggnaden. 

Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för att främja och följa upp dialoger med 
invånarna där man belyser kommunens förslag till fysisk planering för olika 
områden utifrån ett flertal aspekter såsom utformning/gestaltning, miljö, trygghet, 
näringsliv och social hållbarhet. 

Trygghets- och säkerhetsutskottet 
Trygghets- och säkerhetsutskottet är ett forum för trygghet och säkerhet, 
samverkan, planering av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet 
mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda. Trygghets- och 
säkerhetsutskottet bevakar och initierar åtgärder som skapar säkerhet och trygghet 
för kommunens invånare samt följer upp och utvärderar vidtagna åtgärder bland 
annat genom ett kontinuerligt arbete med risk- och sårbarhetsanalys. Trygghets- 
och säkerhetsutskottet följer upp och utvärderar kommunens arbete med civilt 
försvar inom ramen för det svenska totalförsvaret. Trygghets- och 
säkerhetsutskottet ansvarar för att främja, delta och följa upp dialoger med 
invånarna där man belyser kommunens förslag till åtgärder för olika områden 
utifrån ett flertal aspekter såsom trygghet, säkerhet och social hållbarhet. 
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Miljö- och energiutskottet 
Miljö- och energiutskottet har, under kommunstyrelsen, det politiska ansvaret för 
att stärka och utveckla klimat-, energi- och miljöarbetet i kommunen. Miljö- och 
energiutskottet bevakar och initiera r åtgärder mellan myndigheter, organisationer, 
företag och enskilda som skapar ett miljömässigt hållbart Upplands-Bro i linje 
med Agenda 2030.  

Miljö- och energiutskottet följer upp och utvärderar vidtagna åtgärder bland annat 
genom ett kontinuerligt arbete med miljöstrategin och kommunens miljömål. 
Miljö- och energiutskottet följer upp och utvärderar kommunens arbete med 
miljö- , klimat- och energifrågor.  

Miljö- och energiutskottet ansvarar för att främja, delta i och följa upp dialoger 
med invånarna där man belyser kommunens förslag till åtgärder för olika områden 
utifrån ett flertal aspekter såsom miljömässig hållbarhet men även minskad 
energianvändning och energieffektiviseringar. Miljö- och energiutskottet initierar 
arbetet för att minska utsläppen av vår samlade konsumtion så att kommunen når 
de beslutade klimatmålen. Utskottets arbete utgår från miljömålen i Agenda 2030. 

Budget 2022 159 800 
Kapitalkostnader 1 200 
Satsning 3 900 
Budget 2023 164 900 
Plan 2024 164 900 
Plan 2025 164 900 

 

8.5.2 Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av 
lagar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa 
och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö.  

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt 
plan- och bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. 
Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning 
inom följande lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, 
smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om 
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sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i 
syfte att värna människors hälsa och miljön.  

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland 
annat för att minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår. 
Målsättning är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och 
folkhälsomålen uppnås. 

Budget 2022 5 850 
Satsning 150 
Budget 2023 6 000 
Plan 2024 6 000 
Plan 2025 6 000 

 

8.5.3 Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden ansvarar för drift och underhåll av byggnader och yttre 
anläggningar. Nämnden ansvarar även för lokalförsörjning innebärande gällande 
att behovet av ändamålsenliga lokaler för kommunens välfärdstjänster tillgodoses.  

Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de miljöstrategiska 
styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge kommuninvånarna 
en god livsmiljö nu och i framtiden.  

Då det är en nybildad nämnd finns ännu ingen specificerad budget. Medel 
kommer flyttas från befintliga nämnder. 

Budget 2022 0 
Budget 2023 0 
Plan 2024 0 
Plan 2025 0 

8.5.4 Gymnasie- och arbetslivsnämnden (tidigare gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och 
verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och 
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arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad 
som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, som 
överförs från socialnämnden.  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och 
utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende 
ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har 
fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola 
eller motsvarande utbildning. 

Budget 2022 175 600 
Volymer -200 
Satsning 4 300 
Budget 2023 179 700 
Plan 2024 179 700 
Plan 2025 179 700 

 

8.5.5 Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens Kultur- och 
fritidsverksamhet. I det ingår kulturskola, bibliotek, kulturscenerna, offentlig 
konst och arrangemang samt kulturmiljövård. Vidare svarar nämnden för stöd till 
fritids- och föreningsverksamhet i kommunen genom bidragshantering och 
lokalbokning, kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, simhall/upplevelsebad 
och övrig allmän fritids- och friluftsverksamhet så som badplatser, friluftsgårdar 
och motionsspår. Nämnden ansvarar för Ungdomens hus-verksamhet, Skapande 
Skola och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.      

Budget 2022 96 050 
Kapitalkostnader 1 700 
Satsning 2 400 
Budget 2023 100 150 
Plan 2024 100 150 
Plan 2025 100 150 
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8.5.6 Socialnämnden 
Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt 
att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade 
lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för 
personer med missbruksproblematik, boendestödför funktionsnedsatta och 
sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens 
flyktingmottagande.  

Budget 2022 278 200 
Satsning 6 900 
Budget 2023 285 100 
Plan 2024 285 100 
Plan 2025 285 100 

 

Ekonomiskt bistånd 
Budget 2022 24 400 
Budget 2023 24 400 
Plan 2024 24 400 
Plan 2025 24 400 

 

8.5.7  Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät 
samt kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t.ex. parkeringar) och torg, 
skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala 
lekparker.  

Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens 
uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. 
Därutöver fullgör tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete 
inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom myndighetsutövning för bl.a. 
entreprenörer.  
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Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och 
grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är 
den resurs som svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. 
Nämnden arbetar också för kommunens frågor om namnsättning av till exempel 
vägar, parker, byggnader och anläggningar.  

Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och 
omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag. 

Budget 2022 72 100 
Kapitalkostnader 4 900 
Volym 400 
Satsning 1 800 
Budget 2023 72 100 
Plan 2024 72 100 
Plan 2025 72 100 

 

8.5.8 Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, 
förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, fritidshem, samt för kostverksamheten i kommunen.  

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller 
nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i 
skollag, skolförordningar och allmänna råd.  

Budget 2022 802 800 
Volym 6 100 
Satsning 47 700 
Budget 2023 856 600 
Plan 2024 856 600 
Plan 2025 856 600 
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8.5.9 Äldre- och omsorgsnämnden 
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande 
verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges 
till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, 
samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.    

Budget 2022 249 100 
Volym 12 700 
Satsning 12 700 
Budget 2023 274 500 
Plan 2024 274 500 
Plan 2025 274 500 

 



41 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2023 - KS 22/0599-1 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2023 : Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2023

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-10-14 KS 22/0599  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Val av ombud och ersättare till bolags- och 
föreningsstämmor 2023 

Förslag till beslut 

1 Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses: 

Bolag/stiftelse/förening   Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme   xx xx 

Österhöjdens garage   xx xx 

Stiftelsen Lövsta gård   xx xx 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde  xx xx 

Östra Sveriges Luftvårdsförbund  xx xx 

Mälarens vattenvårdsförbund  xx xx 

Kommuninvest ekonomisk förening  xx xx 

Mälarbanans intressenter AB  xx xx 

Svenskt Vattens föreningsstämma  xx xx 

 

2 Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge 

Mälarkraft Värme AB:s stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras xx 

- Till ersättare i styrelsen nomineras xx 

3 Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-

Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras xx 

- Till ersättare i styrelsen nomineras xx 

- Till revisor nomineras xx 

- Till ersättare för revisor nomineras xx 

 



41 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2023 - KS 22/0599-1 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2023 : Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2023

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-10-14 KS 22/0599 

 
 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera 

kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. 

Vid partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om 

att de styrande skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag 

av tillfällig natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie 

ledamot representerar kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

 Kommunstyrelsens beslut § 170 den 1 december 2021 - Val av ombud 

och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2022. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare vid en ny mandatperiod. I alla kommunens 

instanser fattas beslut som har inverkan på barn och ungdomars livssituation 

utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen kan invånare direkt eller 

indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och ungdomars dagliga och 

framtida liv.  

Bilagor 

1. Kommunstyrelsens beslut § 170 den 1 december 2021 - Val av ombud och 

ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2022. 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Respektive bolag och förening 

 Politisk sekreterare 

 



41 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2023 - KS 22/0599-1 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2023 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2-01-1--20 - Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2022

 

PROTOKOLLSUTDRAG 53 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-12-01 

 

 

§ 170 Val av ombud och ersättare till bolags- 
och föreningsstämmor 2022 

 Dnr KS 21/0583 

Beslut 

Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses: 

Bolag/stiftelse/förening  Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme Fredrik Kjos (M) Jan Stefansson (KD) 

Österhöjdens garage Stanislaw Lewalski (M) Jan Stefanson (KD) 

Stockholms läns civilförsvarsförening Masoud Zadeh (M) Katarina Olofsson 

(SD) 

Stiftelsen Lövsta gård Stanislaw Lewalski (M) Anders Bjurefors (C) 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde Lars Thomasson (C) Anders Eklöf (L) 

Östra Sveriges Luftvårdsförbund Marcus Sköld (M) Börje Wredén (L) 

Mälarens vattenvårdsförbund Mattias Peterson (C)  Junaid Joosani (M) 

Kommuninvest ekonomisk förening Fredrik Kjos (M) Martin Normark (L) 

Mälarbanans intressenter AB Kjell Borg (M) Jan Stefanson (KD) 

Svenskt Vattens föreningsstämma Marcus Sköld (M) Mattias Peterson (C) 

1. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge 

Mälarkraft Värme AB:s stämma:  

- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras  

Marcus Sköld (M) 

- Till ersättare nomineras Conny Timan (S) 

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-

Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras Tommy Öberg 

- Till ersättare i styrelsen nomineras Maria Elström 

- Till revisor nomineras Sara Lauri 

- Till ersättare som revisor nomineras Ann Jansson. 



41 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2023 - KS 22/0599-1 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2023 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2-01-1--20 - Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2022

 

PROTOKOLLSUTDRAG 54 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-12-01 

 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera 
kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. 
Vid partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om 

att de styrande skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag 
av tillfällig natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie 

ledamot representerar kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021. 

 Kommunstyrelsens beslut § 163 den 2 december 2020 - Val av ombud 

och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2021. 

Förslag till beslut 

Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses: 

Bolag/stiftelse/förening   Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme   xxx xxx 

Österhöjdens garage   xxx xxx 

Stockholms läns civilförsvarsförening  xxx xxx 

Stiftelsen Lövsta gård   xxx xxx 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde  xxx xxx 

Östra Sveriges Luftvårdsförbund  xxx xxx 

Mälarens vattenvårdsförbund  xxx xxx 

Kommuninvest ekonomisk förening  xxx xxx 

Mälarbanans intressenter AB  xxx xxx 

Svenskt Vattens föreningsstämma  xxx xxx 

1 Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge 

Mälarkraft Värme AB:s stämma:  

- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras xxx  

- Till ersättare nomineras xxx  

2 Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-

Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras xxx  

- Till ersättare i styrelsen nomineras xxx  

- Till revisor nomineras xxx  

- Till ersättare som revisor nomineras xxx 



41 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2023 - KS 22/0599-1 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2023 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2-01-1--20 - Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2022

 

PROTOKOLLSUTDRAG 55 (59)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-12-01 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) yrkar att samtliga invalda väljs om med undantag av 
Stiftelsen Lövsta gård där Anders Bjuresson (C) väljs in som ersättare samt 
följande förslag för beslutspunkt 2: 

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-

Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras Tommy Öberg 

- Till ersättare i styrelsen nomineras Maria Elström 

- Till revisor nomineras Sara Lauri 

- Till ersättare som revisor nomineras Ann Jansson. 

 

Lisa Edwards (C) yrkar bifall till Fredrik Kjos (M) förslag till beslut. 

Martin Normark (L) yrkar bifall till Fredrik Kjos (M) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 

 Respektive bolag och förening 

 Politisk sekreterare 

 

 



42 Val av ledamöter i Kommunala tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026 - KS 22/0672-1 Val av ledamöter i Kommunala tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026 : Val av ledamöter i Kommunala tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-11-15 KS 22/0672  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ledamöter i Kommunala 
tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-
2026 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser följande personer till ledamöter i Kommunala 

tillgänglighetsrådet: 

XX 

XX 

XX 

XX 

Sammanfattning 

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett råd för ömsesidig information med 

handikapporganisationer verksamma i Upplands-Bro kommun. Rådets syfte är 

att verka för att funktionsnedsattas perspektiv beaktas i alla kommunala 

nämnder och förvaltningskontor. Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter till 

tillgänglighetsrådet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2022. 

 Kommunala tillgänglighetsrådets reglemente. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen, blivit entledigade från sina uppdrag 

eller vid en ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas beslut som har 

inverkan på barn och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de 

politiska uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor 

som rör barn och ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 



42 Val av ledamöter i Kommunala tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026 - KS 22/0672-1 Val av ledamöter i Kommunala tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026 : Val av ledamöter i Kommunala tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-11-15 KS 22/0672 

 
 

 Förtroendemannaregistret 

 



43 Val av ersättare (V) till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0617-4 Val av ersättare (V) till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2022-2026 : Val av ersättare (V) till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2022-2026

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-11-07 KS 22/0617  

Kommunstyrelsen 
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Val av ersättare (V) till Kommunstyrelsens 
Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 
2022-2026 

Förslag till beslut 

XX (V) utses till ersättare i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott. 

Sammanfattning 

Den 2 november 2022 beslutade kommunstyrelsen att utse ledamöter och 

ersättare till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 

2022–2026. Då bordlades beslut om ersättare från Vänsterpartiet. 

Kommunstyrelsen ska därför göra ett fyllnadsval och utse en ersättare till 

samhällsbyggnadsutskottet från Vänsterpartiet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2022. 

 Kommunstyrelsens beslut § 15 den 2 november 2022. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen, blivit entledigade från sina uppdrag 

eller vid en ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas beslut som har 

inverkan på barn och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de 

politiska uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor 

som rör barn och ungdomars dagliga och framtida liv.  

Bilagor 

1. Kommunstyrelsens beslut § 15 den 2 november 2022. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Samhällsbyggnadsutskottet 

 Förtroendemannaregistret 

 



43 Val av ersättare (V) till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0617-4 Val av ersättare (V) till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 1-02-2--20 - Val av ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2022-2026

 

PROTOKOLLSUTDRAG 20 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-02 

 

 

§ 15 Val av ledamöter och ersättare till 
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 
för mandatperioden 2022-2026 
 Dnr KS 22/0617 

Beslut 

1. Till ledamöter i Samhällsbyggnadsutskottet utses: 

Camilla Janson (S)  

Sven-Inge Nylund (S) 

Erik Karlsson (V) 

Katarina Olofsson (SD) 

Christina Brofalk (C) 

Jan Stefansson (KD) 

Anders Åkerlind (M) 

Hans Åberg (L) 

2. Till ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet utses: 

Annika Falk (S) 

Catharina Andersson (S) 

Bordläggning (V) 

Bo Nersing (SD) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Mait Johanson (M) 

Fredrik Kjos (M) 

Martin Normark (L) 

3. Till ordförande utses: Jan Stefanson (KD) 

4. Till vice ordförande utses: Hans Åberg (L) 

5. Till andra vice ordförande utses: Sven-Inge Nylund (S) 

6. Beredningen ska under mandatperioden bestå av en ordinarie ledamot 

från varje parti som finns representerat i utskottet. 

7. Den av Kommunfullmäktige beslutade inträdesordningen gäller även 

Samhällsbyggnadsutskottet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare till 

Samhällsbyggnadsutskottet. Bland utskottets ledamöter ska en ordförande, en 

vice och en andra vice ordförande utses. 



43 Val av ersättare (V) till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0617-4 Val av ersättare (V) till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 1-02-2--20 - Val av ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2022-2026

 

PROTOKOLLSUTDRAG 21 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-02 

 

 

Kommunstyrelsen ska även utse ledamöter och ersättare till 

Samhällsbyggnadsutskottets beredning. I beredningen ska endast ordinarie 

ledamöter delta, ersättare tjänstgör enbart vid behov.   

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022. 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i Samhällsbyggnadsutskottet utses: 

2. Till ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet utses: 

3. Till ordförande utses: XX 

4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andra vice ordförande utses: XX 

6. Till ledamöter i Samhällsbyggnadsutskottets beredning utses: 

7. Den av Kommunfullmäktige beslutade inträdesordningen gäller även 

Samhällsbyggnadsutskottet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) föreslår Camilla Janson (S) och Sven-Inge Nylund (S) till 
ledamöter samt Annika Falk (S) och Catharina Andersson (S) till ersättare. 

Erik Karlsson (V) föreslår Erik Karlsson (V) till ledamot. Val av ersättare 

bordläggs. 

Katarina Olofsson (SD) föreslår Katarina Olofsson (SD) till ledamot och Bo 

Nersing (SD) till ersättare. 

Mattias Peterson Ersoy (C) föreslår Christina Brofalk (C) till ledamot. 

Karl-Erik Lindholm (KD) föreslår Jan Stefansson (KD) till ledamot och 

ordförande och Jan-Erik Björk (KD) till ersättare.  

Hans Åberg (L) föreslår för Moderaternas räkning Anders Åkerlind (M) som 

ledamot samt Mait Johansson (M) och Fredrik Kjos (M) till ersättare. 

Hans Åberg (L) föreslår Hans Åberg (L) till ledamot och vice ordförande och 
Martin Normark (L) till ersättare. 

Camilla Janson (S) föreslår Sven-Inge Nylund (S) till andra vice ordförande. 

Hans Åberg (L) föreslår att beslutspunkt 6 ändras till: 

”Beredningen ska under mandatperioden bestå av en ordinarie ledamot från 
varje parti som finns representerat i utskottet” 



43 Val av ersättare (V) till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0617-4 Val av ersättare (V) till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 1-02-2--20 - Val av ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2022-2026

 

PROTOKOLLSUTDRAG 22 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-11-02 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 
med Hans Åbergs (L) ändringsförslag av beslutspunkt 6, och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 
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